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

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

Số:           /UBND-VP  TP. Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2023 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch dịp Tết Nguyên đán và 

mùa lễ hội 2023 

 

Kính gửi:            

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

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 61/UBND-KGVX ngày 16/1/2023 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên 

đán và mùa lễ hội Xuân năm 2023, UBND thành phố chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã; đề 

nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã 

hội thành phố thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Công điện của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về việc tổ chức 

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; đồng thời tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

69/CT-UBND ngày 28/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các 

biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 vui tươi, lành 

mạnh, an toàn, tiết kiệm và Công văn số 337/UBND-KGVX ngày 26/3/2022 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống 

dịch COVID-19. 

2. Giao Trung tâm Y tế thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 

25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới và các công văn chỉ đạo, 

các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch; Chỉ thị số 

06/CT-BYT ngày 30/12/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác y tế đảm 

bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

b) Tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế bảo đảm đúng kế hoạch đề ra, cần quan tâm nhóm người có nguy cơ 

cao, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch... 

trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi, lưu ý ở địa bàn, khu vực trọng điểm du lịch, có lượng 

người tham gia lễ hội nhiều. 

c) Rà soát, cập nhật các thông điệp và tăng cường truyền thông về phòng, 

chống dịch bệnh tại các cơ sở y tế, cơ sở lưu trú khách du lịch và cộng đồng 

nhằm nâng cao nhận thức của người dân với thông điệp thực hiện 2K (khẩu 
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trang, khử khuẩn) và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đủ liều, đúng lịch theo 

khuyến cáo Bộ Y tế. 

d) Chuẩn bị sẵn sàng công tác phân luồng, thu dung, điều trị bệnh nhân 

COVID-19; bảo đảm đủ thuốc, thiết bị, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch; 

có các phương án đáp ứng với các tình huống dịch bệnh, trong đó chỉ đạo các cơ 

sở nhận khách lưu trú bố trí nơi cách ly cho trường hợp khách du lịch nhập cảnh 

bị mắc COVID-19 thể nhẹ và vừa, không cần nhập viện. 

đ) Tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm năm 2023 ngay khi có Kế hoạch của tỉnh.  

3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố, 

UBND các phường, xã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và các cơ quan 

liên quan trên địa bàn thành phố tăng cường truyền thông về các biện pháp 

phòng, chống  dịch  COVID-19 tại cộng đồng để người dân tự giác thực hiện các 

biện pháp phòng dịch cho cá nhân và cộng đồng trong tình hình mới.  

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các 

nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- C, PCVP;  

- Trang TTĐT; 

 - Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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