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số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 
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       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Văn Quan, ngày 31 tháng 7 năm 2020 

                            Kính gửi:  

 

 

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

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 906/UBND-KGVX ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thực hiện Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn 

phòng Chính phủ. UBND huyện yêu cầu: 

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

trách nhiệm, tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn, huy động cả 

hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của Đồng chí 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư (trong đó có Điện ngày 28/7/2020 của Thường trực Ban Bí 

thư), các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch, tuyệt 

đối không lơ là, chủ quan, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, bảo vệ tốt 

nhất tính mạng và sức khỏe Nhân dân.  

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh, 

các biện pháp phòng, chống dịch và khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, hạn 

chế di chuyển đến các tỉnh đã có dịch Covid-19, chủ động và tự giác thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương 

tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, rửa tay 

thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn… 

3. Trung tâm Y tế  huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, các 

cơ quan liên quan bảo đảm năng lực cho hệ thống y tế, trước hết là công cụ, phương 

tiện, vật tư đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Đối với người đã có biểu hiện ho, sốt, 

khó thở cần được lấy mẫu xét nghiệm ngay. Rà soát, đề xuất hoàn thiện các phương 

án, kế hoạch phòng, chống dịch trên địa bàn huyện đảm bảo đáp ứng yêu cầu phòng, 

chống dịch trong tình hình mới. Đối với người đã tiếp xúc người bệnh cần cách ly 

ngay, đồng thời theo dõi, giám sát y tế chặt chẽ, có phương án cụ thể đối với các đối 

tượng này.  

4. Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc người nước 

ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn huyện. Xử lý nghiêm các trường hợp đưa 

thông tin không đúng, sai sự thật về dịch Covid-19 gây hoang mang trong dư luận. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và 

UBND các xã, thị trấn có phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ thi tốt 

nghiệp Trung học phổ thông bảo đảm an toàn. 



6. UBND các xã, thị trấn tập trung khẩn trương rà soát phương án, kế hoạch 

phòng, chống dịch trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong tình hình 

mới. Tăng cường công tác quản lý không để thiếu hàng, sốt giá và các hoạt động 

gây mất trật tự, trị an trên địa bàn. Tổng rà soát, phát hiện những người nhập cảnh 

trái phép đưa vào khu cách ly; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân liên quan đến 

việc đưa người, chứa chấp người nhập cảnh trái phép. Địa bàn xã, thị trấn nào 

không phát hiện, để người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn thì Chủ tịch 

UBND xã, thị trấn đó phải chịu trách nhiệm. 

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. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 

 

 

 


