
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-VP TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2020 

V/v tiếp tục thực hiện nghiêm túc 

các biện pháp phòng, chống  

dịch Covid-19  

   

                           Kính gửi:   

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể thành phố;  

- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 384/UBND-KGVX ngày 17/4/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19, theo Thông báo số 158/TB-TTg ngày 16/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc 

họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. UBND thành phố 

yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND 

các phường, xã, đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể thành phố thực hiện tốt một 

số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2020; Công văn số 

308/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh, Công văn số 692/UBND-

VP ngày 27/3/2020; Công văn số 733/UBND -VP ngày 31/3/2020 của UBND 

thành phố đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2020. UBND thành phố sẽ xem xét, điều 

chỉnh biện pháp phòng, chống dịch sau ngày 22/4/2020 tùy theo diễn biến dịch 

bệnh và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh. 

2. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy và UBND thành 

phố về phòng, chống dịch phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của cơ quan, đơn vị, 

địa bàn quản lý; huy động cả hệ thống chính trị, toàn đảng, toàn quân, toàn dân, 

đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; quán triệt tinh thần 

“chống dịch như chống giặc”, không chủ quan, mất cảnh giác; phát huy hiệu quả 

4 tại chỗ; ngăn chặn, phát hiện nhanh, cách ly, khoanh vùng, dập dịch triệt để và 

phối hợp điều trị khi có ca bệnh Covid-19 trên địa thành phố.  

3. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch và phát triển kinh tế 

- xã hội; chủ động thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, 

kinh doanh, đẩy mạnh thực hiện và giải ngân thanh toán các dự án đầu tư xây 

dựng; hoàn thành và triển khai thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội 

theo từng mức độ tác động của dịch Covid-19. 

4. Tiếp tục dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín 

ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa 



điểm công cộng.  

Tiếp tục tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không cần 

thiết như: dịch vụ vui chơi giải trí, nhà hàng, quán ăn, quán nước, cà phê, giải 

khát, các cơ sở làm đẹp… trừ dịch vụ cung cấp hàng hóa thiết yếu như lương 

thực, thực phẩm, năng lượng, dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh,... 

Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không 

tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi 

công cộng. 

5. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân những kiến thức và kỹ 

năng tự bảo vệ mình và gia đình mình, nâng cao ý thức công dân trong phòng, 

chống dịch. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, 

chống dịch bệnh, đưa tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân. Tăng 

cường bảo đảm an ninh trật tự trong dịp kỷ niệm ngày Thống nhất đất nước 

(30/4) và Quốc tế Lao động (01/5).  

6. Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã bố 

trí cho cán bộ, công chức, viên chức đi làm bình thường và phải bảo đảm các 

điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 để công việc được thông suốt, chất 

lượng, đúng kế hoạch; tăng cường tổ chức họp trực tuyến và bảo đảm số lượng 

người họp theo quy định. 

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố chủ trì, phối hợp 

với phòng Tài chính - Kế hoạch, các cơ quan liên quan và UBND các phường, 

xã chủ động rà soát các đối tượng để thực hiện hỗ trợ kịp thời theo đúng Nghị 

quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

 UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vi,̣ đoàn thể, UBND các 

phường, xã, các tổ chức, cá nhân trên điạ bàn thành phố triển khai thực hiện 

nghiêm túc chỉ đạo trên./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Y tế (B/c); 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP; 

- UBMTTQ TP, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- C, PCVP, CV; 

- Tất cả ioffce TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Lê Trí Thức 
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