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THÔNG BÁO
Kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp Chỉ đạo
công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố
Sáng ngày 28/3/2020 UBND thành phố tổ chức họp chỉ đạo công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố. Tham dự cuộc họp
có đ/c Lê Trí Thức, Chủ tịch UBND thành phố, đ/c Nông Bích Diệp, Phó Chủ
tịch UBND thành phố, các đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trung
tâm Y tế thành phố; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thể
thao; Đội Quản lý trật tự đô thị; Đội Quản lý thị trường số 1; Chủ tịch UBND
các phường, xã thuộc thành phố Lạng Sơn;
Sau khi nghe các đơn vị tham dự cuộc họp Báo cáo công tác triển khai
phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Chỉ thị
số 03/CT-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện đợt
cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và công văn số 692/UBND ngày
27/3/2020 của UBND thành phố. Đồng chí Lê Trí Thức, Chủ tịch UBND thành
phố Kết luận như sau:
Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã cơ
bản đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2020 của
UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở, ban ngành liên
quan, UBND thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; UBND
các phường, xã đã chủ động tích cư ̣c triể n khai công tác phòng chố ng dich
̣ theo
phương châm “Chố ng dich
̣ như chố ng giă ̣c”. Để thực hiện các biệp pháp phòng
chống dịch bệnh, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể,
UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, UBND các phường,
xã: Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”; bảo vệ tốt sức
khỏe, tính mạng của nhân dân là nhiệm vụ quan trọng; các phòng, ban, đơn vị,
đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao
thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ
đạo của Trung ương, của tỉnh, của UBND thành phố; tuyệt đối không lơ là,
không chủ quan, khẩ n trương thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây,
cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để. Chủ động nắm bắt
thông tin, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo tình hình dịch bệnh về
UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch để có biện pháp xử lý kịp
thời; Chủ động bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác
phòng chống dịch trên địa bàn phường, xã.
2. UBND thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố

thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra công tác thực hiện phòng chống dịch
Covid-19 trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm, đối với người
đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã thiếu trách nhiệm
trong công tác phòng chống dịch.
3. Văn phòng HĐND-UBND thành phố:
Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND thành phố, Ban
Chỉ đạo thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời các hoạt động phòng,
chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc
các hoạt động phòng, chống dịch.
4. Trung tâm Y tế thành phố:
Thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh quốc tế, trong nước,
tại tỉnh và trên địa bàn, báo cáo Ban Chỉ đạo để có các biệp pháp phòng, chống
dịch bệnh kịp thời. Có phương án chăm sóc, áp dụng các biện pháp cách ly, xử
lý biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, hướng dẫn của ngành y tế; chuẩn
bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh
xuất hiện, lây lan; chủ động tham mưu đề xuất bổ sung mua sắm vật tư, trang
thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; Tổ chức
thường trực phòng, chống dịch theo quy định.
Chỉ đạo các Trạm Y tế phối hợp với các đoàn thể phường, xã, các khối
trưởng, trưởng thôn nắm bắt, giám sát cập nhật thông tin sức khỏe hàng ngày
đối với các trường hợp công dân,du học sinh, du khách từ các nước và vùng có
dịch về và đến hiện đang sinh sống tại địa bàn phường, xã. Thực hiện tốt công
tác khám chữa bệnh, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho
nhân dân trên địa bàn.
5. Công an thành phố:
Đảm bảo an ninh cho việc cách ly bắt buộc. Tổ chức xác minh và xử lý các
trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng
đồng; phối hợp các đơn vị liên quan rà soát các trường hợp từ các nước và vùng có
dịch về hiện đang sinh sống tại địa bàn thành phố. Tham gia kiểm tra xử lý các
trường hợp vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh và Thành phố.
6. Phòng Văn hóa và thông tin:
Phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan liên quan đôn đốc, hướng dẫn công
tác tuyên truyền, thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch về diễn biến dịch
bệnh; các nội dung phục vụ cho công tác phòng, chống dịch của thành phố. Chủ trì
phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu xử lý vi phạm đối với các
cơ sở kinh doanh theo phân cấp quản lý trên địa bàn như hoạt động văn hóa, thể
thao, giải trí, không đeo khẩu trang.... Thông báo công khai các tổ chức, cá nhân
vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Đề nghị ban quản lý các đền, chùa trên địa bàn thành phố niêm yết thông
báo đóng cửa đến hết ngày 15/4 tại các cổng đền chùa. Thường xuyên phối hợp
với UBND các phường, xã rà soát kiểm tra hệ thống loa truyền thanh tại các
phường, xã để bổ sung, sửa chữa kịp thời.
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7. Trung tâm Văn hóa-Thể thao thành phố:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: cổ động trực
quan, tuyên truyền lưu động, chú trọng tuyên truyền tại các khu vực chợ, khu
vực tập trung đông dân cư, công viên, điểm tập trung đông người.... Thu âm kịp
thời các thông tin tuyên truyền phù hợp với tình hình dịch bệnh ; chú trọng thông
tin về việc đeo khẩu trang; không được tập trung đông người, khuyến khích và
hướng dẫn khai báo y tế tự nguyện....
8. Đội Quản lý thị trường số 1:
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm
soát thị trường, ngăn chặn đầu cơ, tích trữ, găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị
trường. Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Hỗ trợ UBND các phường xã trong
việc kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm (khi có yêu
cầu).
9. Đội Quản lý trật tự Đô thị thành phố:
Bố trí lực lượng và phương tiện phối hợp với UBND các phường, xã tổ
chức tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp kiểm
tra, tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, các quán bán hàng
trên vỉa hè, khu vực công viên, các điểm chợ cóc, chợ sép....
10. Ban quản lý Chợ Giếng vuông:
Tuyên truyền cho các hộ kinh doanh và nhân dân thực hiện nghiêm các
biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế: như đeo
khẩu trang, hạn chế tập trung đông người, thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m
giữa người với người tại các địa điểm công cộng...
Yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không cần thiết trong khu vực chợ
tạm dừng hoạt động, trừ các cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa thiết yếu như
lương thực, thực phẩm. Bố trí lực lượng kiểm tra các điểm ra vào Chợ yêu cầu
phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt... đảm bảo điều kiện mới cho vào Chợ
kinh doanh, mua bán hàng hóa...
11. UBND các phường, xã:
Tiếp tục thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,
Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, các
cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố và Ban Chỉ
đạo phòng chống dịch thành phố. Chủ động nắm bắt thông tin tình hình dịch
Covid-19 để kịp thời phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện nghiêm túc chế độ
thông tin, báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh về UBND thành phố, Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố.
Tăng cường công tác truyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân
dân để mọi người có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng chống dịch bệnh và
chủ động phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
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Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin các
công dân về và đến từ các nước, từ các vùng có dịch hiện đang sinh sống trên
địa bàn, báo cáo kịp thời về UBND thành phố.
Thành lập các tổ kiểm tra, tuyên truyền, ký cam kết đối với các tổ chức,
cá nhân kinh doanh, các Chợ trên địa bàn phường xã về việc thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày
27/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn (đình chỉ hoạt động từ 00 giờ ngày 28/3
đến hết ngày 15/4/2020 đối các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không cần thiết như:
dịch vụ vui chơi giải trí, nhà hàng, quán ăn, 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,...). Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi
phạm theo thẩm quyền.
12. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố: Thực
hiện nghiêm túc các nhiệm vụ liên quan đến trách nhiệm đã được UBND và Ban
Chỉ đạo phận công.
UBND thành phố thông báo Kế t luâ ̣n chỉ đạo của đồ ng chí Chủ tich
̣
UBND thành phố để các cơ quan, đơn vị liên quan biết tổ chức thực hiện theo
đúng quy định pháp luật./.
Nơi nhận:
- TT Thành ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- Các đơn vị thành viên BCĐ theo Quyết định số
164/QĐ-UBND;
- Đội QLTTĐT TP;
- UBND các phường, xã;
- C, PCVP , CV;
- Tất cả IOffice thành phố;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
Ký bởi: Ủy
ban Nhân dân thành phố
CHÁNH VĂN
PHÒNG
Lạng Sơn
Thời gian ký: 28-03-2020 15:43:46

Hoàng Thái Lâm
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