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                              Kính gửi:  

 

 

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

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Thông báo số 394/TB-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tình hình người nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh 

Lạng Sơn; Công văn số 1848/CV-BCĐ ngày 31/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các 

xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

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

tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ 

chỉ đạo tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020; đồng thời thực hiện tốt chỉ đạo của 

Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 880/UBND-THNC ngày 26/7/2020 về việc 

tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuyệt đối không chủ quan, mất 

cảnh giác. Nếu có các trường hợp nhiễm bệnh mới trong cộng đồng, các diễn biến 

mới của dịch bệnh cần xử lý bình tĩnh, kiên quyết với các biện pháp phù hợp. Tiếp 

tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.  

2. Các cấp, các ngành phối hợp các lực lượng chức năng (như Y tế, Công an, 

Quân sự,…) tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân 

dân không được chủ quan, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng, chống 

dịch Covid-19; có định hướng cụ thể, rõ nội dung tuyên truyền đối với cấp xã, nhất 

là tuyên truyền về phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, không đưa, dẫn người 

vượt biên trái phép, kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương, lực lượng biên 

phòng khi thấy có người xuất nhập cảnh trái phép.  

Đề nghị Tòa án nhân dân huyện tổ chức xét xử lưu động các vụ án đưa, dẫn 

người vượt biên trái phép để tuyên truyền cho Nhân dân nâng cao nhận thức, răn 

đe, hạn chế các đối tượng có ý định xuất, nhập cảnh trái phép hoặc môi giới cho 

người xuất nhập cảnh trái phép.  

3. Công an huyện quản lý chặt việc đăng ký tạm trú, tạm vắng và cư trú trên 

địa bàn; kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến cư trú, tạm trú bất hợp pháp 

trên địa bàn để đưa đi cách ly và xử lý vi phạm đúng quy định pháp luật. 



Phát động Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm vận động 

quần chúng Nhân dân phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng môi giới, đưa người 

xuất nhập cảnh trái phép; xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng, 

sai sự thật về dịch Covid-19. 

4. Trung tâm Y tế huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của 

Bộ Y tế về việc sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát triệt để người bệnh tới 

khám bệnh, chữa bệnh; tổ chức giám sát và lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các 

trường hợp có sốt, ho, khó thở có yếu tố dịch tễ trở về từ các vùng có dịch, các 

trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa phương, các trường hợp nghi ngờ mắc 

Covid-19 tại cộng đồng, tại các cơ sở y tế để phát hiện sớm các trường hợp mắc 

bệnh và khoanh vùng dập dịch.  

Thưc̣ hiêṇ và chiụ trách nhiêṃ về công tác thống kê báo cáo hàng ngày cho 

Trung tâm Kiểm soát bêṇh tâṭ tỉnh để tổng hợp báo cáo theo quy điṇh của BCĐ 

phòng, chống dic̣h của tỉnh và của Sở Y tế. 

Chuẩn bị trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm, vật tư y tế phục vụ cho công 

tác phòng, chống dịch.  

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ các trường hợp đi từ 

Đà Nẵng và các tỉnh có trường hợp mắc bệnh về địa phương chưa qua 14 ngày để 

theo dõi, giám sát, hướng dẫn cách ly tại gia đình theo quy định.  

5. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện chủ trì, phối hợp 

Công an huyện kiểm tra chặt chẽ các trường hợp người nước ngoài đã được đồng ý 

vào lao động tại các doanh nghiệp tại huyện; kiểm tra, xác minh chính xác đề xuất 

của doanh nghiệp trên địa bàn huyện về nhu cầu cho chuyên gia nước ngoài nhập 

cảnh vào làm việc tại doanh nghiệp để tham mưu cho UBND huyện chấp thuận, đề 

nghị cấp có thẩm quyền chấp thuận cho người nước ngoài vào huyện làm việc theo 

đúng vị trí việc làm của các doanh nghiệp.  

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tăng cường kiểm soát hoạt động của ô tô 

khách, không để vận chuyển công dân lên biên giới xuất cảnh trái phép.  

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện căn cứ diễn biến và tình hình dịch bệnh 

phối hợp ngành Y tế thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh Covid-19 cho phù 

hợp đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.  

8. UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần 

chúng Nhân dân phát hiện những trường hợp vượt biên trái phép cần báo ngay cho 

lực lượng chức năng để xử lý kịp thời, chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 cấp xã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, không được lơ là, 

chủ quan.  

9. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn khẩn 

trương tiến hành rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp đã từng đi đến thành 

phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi... và các tỉnh có trường hợp mắc 

Covid-19 trở về địa phương  từ ngày 01/7/2020 gửi về Trung tâm Y tế huyện tổng 

hợp trước 11 giờ ngày 02/8/2020 (bản mềm gửi vào địa chỉ: 



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

trước 11 giờ ngày 03/8/2020. 

Yêu cầu tất cả các trường hợp này thực hiện ngay việc khai báo y tế, giám 

sát, cập nhật tình hình sức khỏe; thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng , nơi tập 

trung đông người và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo Quy điṇh của 

Bô ̣Y tế.  

10. Khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay tại 

nơi công cộng, nơi tập trung đông người, các cơ sở khám chữa bệnh và các phương 

tiện giao thông công cộng. 

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 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 

 

 

 


