
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /TB-UBND  Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2021 

  

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh -  

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn      

 

Ngày 06/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức 

cuộc họp để đánh giá tình hình phòng, chống dịch COVID-19 thời gian vừa qua 

và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới; xem xét dự thảo Phương án 

phòng, chống dịch COVID-19 theo các cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh; bàn thống 

nhất chủ trương môṭ số nôị dung quan troṇg khác. Tham dự cuộc họp có đồng 

chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 

và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. Sau khi 

nghe báo cáo của đồng chí Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh; ý kiến của các thành phần dự họp, đồng chí Trưởng 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh kết luận như sau: 

1. Đánh giá chung 

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã chủ 

động, tích cực chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên và có hiệu quả công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; các cơ quan liên quan đã phối hợp 

đồng bộ, hiệu quả trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, 

nhất là thực hiện truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Đến ngày 05/9/2021, toàn 

tỉnh có 208 F0 (riêng huyện Văn Lãng ghi nhận 84 F0), đứng thứ 39/63 tỉnh, 

thành phố. Các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng thực hiện quyết liệt, hiệu quả 

các biện pháp phòng, chống dịch, đến nay tình hình dic̣h bêṇh vẫn trong tầm 

kiểm soát, không để dịch phát sinh lây lan ngoài cộng đồng; bảo đảm thưc̣ hiêṇ 

tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bêṇh vừa phát triển kinh tế - xã hội, đăc̣ 

biêṭ là duy trì thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu trên điạ bàn tỉnh, không để 

đứt gaỹ chuỗi cung ứng, chuỗi tiêu thu ̣sản phẩm, hàng hóa.  

Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn vẫn là rất lớn khi nguồn 

lây từ đội ngũ lái xe đường dài và người đi cùng phương tiện vận chuyển hàng 

hóa xuất nhập khẩu, người trở về Laṇg Sơn, người đến từ các vùng dịch vẫn 

diêñ ra hàng ngày.  

2. Về dự thảo Phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo các cấp 

độ dịch trên địa bàn tỉnh 

Sở Y tế đã xây dựng dự thảo Phương án phòng, chống dịch đáp ứng cấp 

độ dịch 5.000 người mắc, nhằm xác định cụ thể, chi tiết các nhiệm vụ cần thực 

hiện khi có dịch xảy ra. Tuy nhiên, dự thảo Phương án mới chỉ đề cập đến lĩnh 
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vực chuyên môn của ngành y tế, chưa đề cập đến các lĩnh vực khác như công tác 

tuyên truyền, công tác hậu cần, bảo đảm an sinh xa ̃hôị, an ninh trật tự…; mới 

chỉ tính đến điều trị F0, chưa tính đến cách ly tập trung F1.  

Yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn 

thiện lại dự thảo Phương án phòng, chống dịch đầy đủ các lĩnh vực (tuyên 

truyền, hậu cần, bảo đảm an sinh, an ninh trâṭ tư…̣) để đáp ứng được cấp độ 

dịch giả điṇh khi xảy ra trong thực tế trên địa bàn tỉnh; đồng thời cần rà soát, đề 

xuất cu ̣thể viêc̣ mua sắm những trang thiết bị, vật tư y tế để dự phòng cho cấp 

độ dịch giả điṇh theo hướng mua sắm những thứ không có hạn sử dụng hoặc hạn 

sử dụng dài, không có sẵn trên thị trường, đa muc̣ đích sử duṇg để vừa dự phòng 

cho phòng, chống dịch COVID-19 vừa có thể sử dụng lâu dài cho khám, chữa 

bệnh thường xuyên; cần mua sắm với số lượng phù hợp để bảo đảm chủ đôṇg 

nhưng tránh lãng phí.  

Căn cứ phương án của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các sở, 

ngành liên quan chủ động xây dựng Phương án phòng, chống dịch phù hợp với 

tình hình cụ thể của lĩnh vực, địa bàn quản lý theo phương châm “4 tại chỗ”. 

Sở Y tế hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh trước ngày 15/9/2021. 

3. Điều chỉnh cấp độ giãn cách tại huyện Văn Lãng 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, cụ thể: 

+ Đối với thị trấn Na Sầm: tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 

số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 15/9/2021. 

+ Đối với xã Tân Thanh: thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 

15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Giao cho Chủ tịch UBND huyện Văn 

Lãng xem xét, có thể áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15+ khi 

thấy thật sự cần thiết. 

+ Đối với 15 xã còn lại: giao Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng xem xét, 

quyết định điều chỉnh cấp độ giãn cách xã hội phù hợp với tình hình thực tế. 

Sau đó, tiếp tục đánh giá nguy cơ dic̣h bêṇh để điều chỉnh cấp độ giãn 

cách xã hội cho phù hợp. 

- UBND huyện Văn Lãng chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo 

tổ chức khai giảng năm học 2021 - 2022 cho học sinh các trường trên địa bàn 

huyện; xem xét tổ chức dạy học trực tuyến hoặc học trực tiếp theo điều kiện 

thực tế của từng địa bàn, bảo đảm công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và 

học mới.  

4. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới 

Để kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa dịch COVID-19 không xuất hiện, lây 

lan trong cộng đồng; yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tập trung chỉ đạo, 

thực hiện tốt một số nhiêṃ vu ̣trọng tâm sau: 

(1) Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy 
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và UBND tỉnh, văn bản hướng dẫn của ngành y tế và các cơ quan chuyên môn 

về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quan điểm chống dịch như 

chống giặc, lấy xã, phường, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ, người dân 

vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể thực hiện. Tuyệt đối không được chủ 

quan, lơ là, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó với diễn biến mới của dịch 

bệnh. 

UBND các huyện, thành phố đánh giá tình hình thực tế trên địa bàn để 

quyết định các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho phù hợp, hiệu quả, 

bảo đảm vừa thực hiện phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. 

(2) UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế, khẩn trương chỉ 

đạo, đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của cấp 

huyện, cấp xã do đồng chí Bí thư cấp ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo. 

(3) Yêu cầu UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng 

và thành phố Lạng Sơn chỉ đạo các lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ lái xe 

và người đi cùng phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu vào địa bàn 

tỉnh, đặc biệt tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn các huyện và Chốt 

kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, bến bãi, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo các 

quy định, bố trí các lực lượng trực 24/24 giờ để yêu cầu thực hiện khai báo y tế, 

ký cam kết, kiểm tra Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm… tránh bỏ sót các đối 

tượng không được kiểm tra. Tăng cường kiểm tra các tuyến đường trên địa bàn 

quản lý không được để lái xe đường dài đỗ xe ăn nghỉ, rửa xe, tiếp xúc với 

người dân dọc các tuyến đường.  

(4) UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý người về từ vùng 

dịch, phát huy tối đa vai trò của Tổ COVID cộng đồng trong việc thực hiện 

phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tập trung truy 

vết, điều tra, đưa đi cách ly; tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực 

hiện khai báo y tế và thưc̣ hiêṇ các biêṇ pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

(5) Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện có 

trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong trường học; 

các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng, 

chống dịch tại trường học.  

(6) Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố xây dựng 

kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, khi tiếp nhận được nguồn lớn 

vắc xin cấp cho tỉnh là có thể tiêm đồng loạt được ngay; lưu ý tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 phải công bằng, công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo thứ tự ưu 

tiên tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ. 

(7) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tốt các biện pháp 

phòng, chống dịch, không được lơ là, chủ quan; quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh các 

hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; vận 

động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… phát huy tinh thần tương thân 

tương ái, ủng hộ vật chất, tinh thần cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh. 

Cần quản lý tốt kinh phí và hiêṇ vâṭ ủng hộ, hỗ trợ phòng chống dic̣h bảo đảm công 

khai, minh bạch, sử duṇg tiết kiêṃ và hiêụ quả. 
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5. Về hỗ trợ thành phố Hà Nội 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan đề xuất xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về việc hỗ trợ thành phố Hà 

Nội trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội bằng lương thực, thực phẩm với tổng 

giá trị khoảng 500 triệu đồng, cố gắng chuẩn bị đủ quà để ngày 10/9/2021 chuyển 

quà cho thành phố Hà Nội. 

6. Các kiến nghị, đề xuất 

a) Về việc ngày 08/9/2021 có gần 500 công dân hoàn thành cách ly đề nghị 

UBND tỉnh có văn bản gửi các tỉnh, thành phố để có kế hoạch đón công dân về: 

nhất trí, giao Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) có văn bản gửi 

UBND các tỉnh, thành phố để có phương án đón công dân của các tỉnh, thành phố 

đã hoàn thành cách ly tại tỉnh Lạng Sơn. 

b) Về đề nghị UBND tỉnh cho tăng số lượng xe vào chờ xuất khẩu tại Bến xe 

Tân Thanh: hiện tại chưa xem xét, sau 01 tuần nữa (hết ngày 15/9/2021) UBND 

tỉnh sẽ xem xét tình hình thực tế dịch COVID-19 trên địa bàn huyện để quyết định. 

c) Đề nghị những lái xe và người đi theo phương tiện vận tải hàng hóa 

khi vào địa bàn tỉnh cần phải test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2: yêu cầu 

UBND các huyện, nhất là huyện Hữu Lũng và huyện Chi Lăng chỉ đạo lực 

lượng chức năng tại các Chốt kiểm dịch y tế thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ 

theo các quy định của tỉnh. 

d) Đề nghị đối với trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ sinh con từ 

vùng dịch về tỉnh Lạng Sơn được cách ly tại nhà: đồng ý cho cách ly tại nhà 

những trường hợp này, giao Sở Y tế sớm có hướng dẫn cụ thể để các huyêṇ, 

thành phố thưc̣ hiêṇ. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các CQ TV theo QĐ số 1023/QĐ-UBND; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các CV, TT TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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