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

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 2675/UBND-VP  TP. Lạng Sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2021 

V/v thực hiện Thông báo kết 

luận số 507/TB-UBND ngày 

08/9/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi:      

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn đã được các cấp, các ngành triển khai với tinh thần khẩn 

trương, quyết liệt; các lực lượng tuyến đầu chống dịch (đặc biệt là ngành y tế, 

công an, quân sự) và các lực lượng làm nhiệm vụ truy vết, quản lý các đối tượng 

cách ly y tế đã không ngại vất vả, vượt qua khó khăn, cố gắng hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. Đến nay trên địa bàn thành phố chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh 

viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tuy nhiên trong thời gian tới dịch bệnh sẽ 

còn diễn biến phức tạp, khả năng dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong cộng đồng, 

cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh là rất cao,... đặc biệt là nguồn lây từ 

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

xuất nhập khẩu qua địa bàn thành phố và những người trở về, người đến từ các 

vùng có dịch.  

Thực hiện Thông báo kết luận số 507/TB-UBND ngày 08/9/2021 của 

đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh. Để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ kép, vừa thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp, hiệu quả vừa tập trung phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, cơ 

quan, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã; đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam 

thành phố và các đoàn thể thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ 

yếu 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 

và UBND tỉnh, của Thành ủy, UBND thành phố, 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. 
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Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tốt các biện pháp 

phòng, chống dịch, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; 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, của thành phố. 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. 

2. Từ 00 giờ ngày 11/9/2021 cho phép nới lỏng hoạt động một số loại 

hình dịch vụ như sau:  

- Cho phép các cơ sở dịch vụ ăn, uống trong nhà, nhà hàng; điểm truy cập 

internet, trò chơi điện tử, các phòng tập Gym, phòng thể dục, yoga, cơ sở spa, 

phòng tập và các môn thể dục thể thao khác được mở cửa hoạt động đến 22 giờ 30 

phút hàng ngày. Yêu cầu các đơn vị tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; chủ 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ, phòng tập phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.  

- Đối với các gia đình có đám cưới, đám hỏi, đám hiếu phải đảm bảo thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. 

- UBND thành phố đề nghị Nhân dân trên địa bàn thành phố nâng cao ý thức 

trách nhiệm, không lơ là, chủ quan, cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng và 

chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. 

 3. Tiếp tục dừng một số dịch vụ không thiết yếu như: Karaoke, quán 

bar, xông hơi, massa, quán ăn và quán nước kinh doanh trên vỉa hè. 

4. Trung tâm Y tế thành phố 

- Rà soát, hoàn thiện Phương án phòng, chống dịch, đồng thời cần rà soát, 

đề xuất cu ̣ thể viêc̣ mua sắm những trang thiết bị, vật tư y tế để 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.  

- Xây dựng kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, khi tiếp nhận 

được nguồn vắc xin cấp 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. 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ 

công tác phòng, chống dịch tại các trường học trên địa bàn.  

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn yêu cầu cán bộ, giáo viên, 

nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh các trường phải thực hiện nghiêm túc 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 
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- Tổ chức phân luồng, bố trí giờ tan học giữa các khối cho phù hợp, hạn 

chế tập trung đông người. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác 

phòng, chống dịch tại các trường học. 

6. Công an Thành phố: Phối hợp với UBND các phường, xã 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. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, 

UBND các phường, xã 

 Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về tình hình, 

diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thông tin kịp 

thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến dịch, để nhân dân yên tâm, đề 

cao cảnh giác, đồng thời không gây tâm lý hoang mang trong xã hội; tuyên 

truyền về việc hạn chế tập trung đông người, chủ động khai báo y tế, sử dụng 

ứng dụng Bluezone, thực hiện tốt thông điệp 5K. 

8. UBND các phường, xã  

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp phường, xã do 

đồng chí Bí thư Đảng ủy phường, xã làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Đồng thời thành 

lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 do đồng chí Chủ tịch 

UBND các phường, xã làm Chỉ huy trưởng. Xây dựng Quy chế hoạt động và 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy 

phòng chống dịch bệnh các phường, xã. 

- 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.  

- Tổ chức kiểm tra xử lý, tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

các quy định về phòng chống dịch trên địa bàn quản lý. 

- Phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị, các đơn vị liên quan kiểm tra 

các các cơ sở kinh doanh tại cổng các trường học trên địa bàn. Yêu cầu các cơ 

sở không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh và phải chấp hành 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

- UBND xã Hoàng Đồng: Phối hợp với các lực lượng chức năng quản lý 

chặt chẽ lái xe và người đi cùng phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất, nhập 

khẩu tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn, 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.  
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UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố, UBND 

các phường, xã; đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố, các đoàn thể thành phố triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND Tỉnh; 

- Sở Y tế; 
- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- C, PCVP ;  

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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