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

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Thông báo số 3148/VP-KGVX ngày 04/8/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 và rà soát người về từ vùng dịch. 

Đồng chí Lương Mai Tú, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung 

huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã tham gia thực hiện quyết liệt, đồng 

bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường công tác tuyên truyền về 

phòng, chống dịch; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19 như: không tập trung đông người, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, vệ 

sinh môi trường… theo hướng dâñ của ngành Y tế; khẩn trương triển khai ứng dụng 

phát hiện tiếp xúc gần Bluezone theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền 

thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn. 

2. Giao UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức rà soát thật kỹ, đầy đủ 

những người đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đã trở về địa phương gửi về 

Trung tâm Y tế huyện tổng hợp trước ngày 06/8/2020 (bản mềm gửi vào địa chỉ: 

doiytdphvanquan@gmail.com), Trung tâm Y tế huyện báo cáo Sở Y tế, UBND 

huyện trước ngày 07/8/2020. 

3. Trung tâm Y tế khẩn trương triển khai các biện pháp cách ly phù hợp, giám 

sát y tế, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc với 

người mắc bệnh, nghi ngờ lây nhiễm và các trường hợp từng đến thành phố Đã 

Nẵng từ ngày 01/7/2020 đến nay đã trở về địa phương, trước hết là các trường hợp 

đã từng đến “ổ dịch”, các khu đã bị phong tỏa, cách ly tại thành phố Đà Nẵng. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu : VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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