
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 497/UBND-VP    Văn Quan, ngày 13 tháng 4 năm 2020 

V/v thực hiện kết luận của Thủ 

tướng Chính phủ về phòng, 

chống dịch Covid-19 

 

                 Kính gửi:  
 

 

 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 361/UBND-KGVX ngày 11/4/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch 

Covid-19. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, đề 

nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện tập trung 

thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách theo Chỉ thị số 16/CT-

TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 308/UBND-

KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh, Công văn số 388/UBND-VP ngày 

01/4/2020 của UBND huyện, trước hết đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020, tuyệt 

đối không lơ là, chủ quan. Đã có hiện tượng người dân tại một số xã, thị trấn còn 

tụ tập đông người, không giữ khoảng cách an toàn, ra ngoài không đeo khẩu 

trang… Vì vậy, yêu cầu UBND các xã, thị trấn chấn chỉnh, xử lý kịp thời theo 

đúng quy định, yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm biện pháp cách ly toàn 

xã hội, ở tại nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, không tập trung đông người, đeo khẩu 

trang nơi cộng cộng… Các cấp, các ngành triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch phải đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, không để 

người dân hoang mang, đồng thời không để lơi lỏng, bảo đảm hoạt động sản xuất 

an toàn, lưu thông hàng hóa thuận lợi. 

2. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo 

dõi, đánh giá sát đúng tình hình thực tế, cập nhật kịp thời chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh, tham mưu cho UBND huyện báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định 

việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch từ sau ngày 15/4/2020.  

Tiếp tục thực hiện chặt chẽ công tác giám sát, phát hiện các ca nhiễm, ổ dịch 

trong cộng đồng và cách ly, khoanh vùng, dập dịch triệt để, dứt khoát. Tiếp tục 

thúc đẩy mạnh mẽ việc khai báo y tế; có quy trình chặt chẽ về đón tiếp, khám 

bệnh, điều trị đối với người đến khám bệnh nhằm ngăn ngừa việc lây nhiễm bệnh, 

đặc biệt phòng ngừa lây nhiễm, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm việc tại cơ sở 

cách ly và cơ sở y tế. 
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Tập trung huấn luyện chuyên môn, việc sử dụng máy thở, phác đồ điều trị 

tốt nhất… cho các xã, thị trấn; chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị, thuốc men cho 

trường hợp dịch bệnh xảy ra trên diện rộng.  

3. Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông, công khai 

minh bạch về các biện pháp phòng, chống dịch để Nhân dân yên tâm, tin tưởng. 

Cần tập trung truyền thông về các nhân viên y tế, lực lượng quân sự, công an, 

những tấm lòng nhân ái, những tấm gương người tốt, việc tốt. Không đưa các 

thông tin sai sự thật, gây hoang mang, lo lắng trong cộng đồng; xử lý nghiêm các 

trường hợp đưa tin sai sự thật. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong phòng chống dịch, trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tiếp nhận và giải 

quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.  

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 

 

 

 

 

 

 


