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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh 

tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

  

 Ngày 31/01/2020, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tổ 

chức họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (sau đay gọi tắt là Ban Chỉ 

đạo). Tham dự cuộc họp có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo tại Quyết định số 

180/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Y tế - Phó trưởng Ban Chỉ đạo báo 

cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng 

chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona diễn biến 

nhanh chóng, đến nay dịch bệnh đã lan rộng ra 31/31 tỉnh, thành phố của Trung 

Quốc và 22 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, số người mắc bệnh là 05 

trường hợp, trong đó có 02 công dân Trung Quốc (01 người đã khỏi) và 03 công 

dân Việt Nam. Ngày 31/01, Tổ chức Y tế thế giới chính thức tuyên bố tình trạng 

y tế khẩn cấp toàn cầu. Tại Lạng Sơn, đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào có 

biểu hiện viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra đến từ 

các địa phương của Trung Quốc nhập cảnh vào nội địa. Tuy nhiên, nguy cơ lây 

nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 

là rất cao, do có 12 cửa khẩu và nhiều đường mòn, lối mở qua biên giới với 

Quảng Tây, Trung Quốc, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán có nhiều lễ hội diễn 

ra, là địa bàn trọng điểm trong công tác kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh xâm 

nhập vào nước ta. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền tuyệt đối không được chủ 

quan, lơ là trong mọi tình huống. 

Trước những diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản yêu 

cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động vật tư, 

phương tiện, thực hiện mọi biện pháp để phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, hạn chế tối đa ảnh 

hưởng tới cuộc sống người dân và phát triển kinh tế, coi đây là nhiệm vụ trọng 

tâm, cấp bách. Thực hiện các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND 

tỉnh đã khẩn trương và kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ủy, 

chính quyền tập trung phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 
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mới của vi rút Corona gây ra; các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona của tỉnh đã 

chủ động, tích cực chỉ đạo các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu nâng cao ý 

thức trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra, giám sát người xuất nhập cảnh đúng 

theo quy định; huy động lực lượng, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng 

cường phối hợp thực hiện các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp tại các cửa khẩu cũng như xây dựng các phương án cách ly, 

theo dõi, điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh… Tuy nhiên, hiện tại một số 

huyện chưa ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona để triển khai thực hiện; còn thiếu các trang thiết 

bị cần thiết, một số trang thiết bị đã hết hạn sử dụng,… 

Tỉnh Lạng Sơn chưa có trường hợp mắc bệnh dịch viêm phổi cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra nhưng nguy cơ lây lan dịch bệnh này trên 

địa bàn tỉnh là rất cao. Vì vậy, việc ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra là nhiệm vụ trọng tâm, 

cấp bách của cả hệ thống chính trị. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

Với tình hình phức tạp, nguy hiểm và diễn biến nhanh chóng của dịch 

bệnh như hiện nay, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quán triệt, triển khai 

thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, chỉ 

đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 24/01/2020 

và Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra. Thực hiện phương châm “tại chỗ” theo chỉ 

đạo của Ban Bí thư, tinh thần phòng chống dịch như “chống giặc” theo chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ.  

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều 

hình thức khác nhau; xử lý nghiêm các trường hợp thông tin sai lệch về tình hình 

dịch bệnh trên địa bàn; chủ động nắm bắt thông tin và đề ra các giải pháp cụ thể, 

kịp thời để phòng, chống dịch bệnh lây lan; có cơ chế phối hợp, kiểm tra, giám 

sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách; khuyến cáo người dân 

không được tụ tập đông người, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang,… 

để Nhân dân, du khách hiểu đầy đủ về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp 

phòng chống viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. Phải chủ 

động, bình tĩnh xử lý các vấn đề, hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đến 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

2. Sở Y tế  

Tham mưu kịp thời với UBND tỉnh chỉ đạo các hoạt động phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên môn kỹ thuật giám sát, 

phòng và chống dịch bệnh cho đội phản ứng nhanh của các cơ sở y tế và lực 

lượng chức năng liên quan làm việc tại cửa khẩu.  
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Chủ động phối hợp với cơ quan liên quan trong công tác tuyên truyền về 

tình hình, biện pháp phòng, chống dịch, phòng lây nhiễm, tránh gây hoang 

mang, lo lắng trong cộng đồng; thường xuyên cập nhật tình hình dịch ở quốc tế, 

trong nước và tại tỉnh để báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh và các thông tin đến các 

cơ quan liên quan. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, phát 

hiện sớm các trường hợp lây nhiễm, cách ly triệt để, theo dõi các trường hợp có 

tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm, đặc biệt những trường hợp người Việt Nam 

xuất cảnh trái phép được Trung Quốc bắt giữ trả về; thực hiện tốt các biện pháp 

phòng hộ cho nhân viên y tế. 

Tăng cường phối hợp các cơ sở y tế của ngành Công an, Quân đội, Biên 

phòng để chủ động hỗ trợ về nhân lực, phương tiện ứng phó, tiếp nhận bệnh 

nhân khi cần thiết. 

Phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập các đoàn kiểm tra thường 

xuyên nắm bắt tình hình, theo dõi và quản lý giá cả, chất lượng các mặt hàng vật 

tư, trang thiết bị y tế, đặc biệt là khẩu trang, không để tăng giá đột biến. 

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng tại 

các cửa khẩu tổ chức giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực 

biên giới đối với hành khách nhập cảnh và phương tiện vận chuyển để ngăn 

chặn dịch bệnh; tuyên truyền trực tiếp hướng dẫn hành khách và người dân đi từ 

vùng có dịch về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.  

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm dịch y tế và Biên phòng Trung 

Quốc khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu của bệnh viêm đường hô hấp cấp để 

đón về nước, phối hợp với Sở Y tế để cách ly người Việt Nam nhập cảnh về 

nước theo quy định. 

Chỉ đạo Ban Quân y, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh theo các tình huống. Có phương án triển khai khu vực cách ly 

và bệnh viện dã chiến tại các cửa khẩu, chi viện cho ngành Y tế trong tình huống 

khẩn cấp vượt quá khả năng đáp ứng của ngành Y tế. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo  

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách đồng bộ về nâng cao 

nhận thức, hướng dẫn cụ thể cho học sinh việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà 

phòng, súc miệng nước muối, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Xác định đây là dịch 

bệnh hết sức nguy hiểm, có nguy cơ lây nhiễm cao, tuy nhiên cũng cần phải bình 

tĩnh phối hợp chặt chẽ, phòng ngừa và xử lý chính xác, hiệu quả.  

5. Công an tỉnh 

Quản lý chặt chẽ hành khách nhập cảnh, đặc biệt là các đối tượng xuất 

cảnh trái phép được phía Trung Quốc phát hiện, trao trả; tạm dừng việc cấp giấy 

thông hành, giải quyết các hồ sơ cấp hộ chiếu cho công dân cho tới khi kiểm 
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soát được dịch bệnh, đồng thời tuyên truyền, vận động công dân đã được cấp hộ 

chiếu, giấy thông hành tạm thời chưa đến các nước đang có dịch. 

Chỉ đạo lực lượng công an hỗ trợ ngành Y tế bảo đảm an ninh tại các cơ 

sở y tế khi có bệnh nhân phải theo dõi, điều trị về bệnh viêm phổi cấp do chủng 

mới của vi rút Corona, các địa điểm thực hiện cách ly người Việt Nam nhập 

cảnh về nước. 

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Chuẩn bị các phương án triển khai khu vực cách ly để phục vụ thu dung, 

theo dõi các trường hợp xuất cảnh trái phép bị phía bạn trả về, những người từ 

Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam; có phương án triển khai bệnh viện dã 

chiến chi viện cho ngành Y tế trong tình huống khẩn cấp vượt quá khả năng đáp 

ứng của ngành Y tế. 

Chỉ đạo Ban Quân y, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch phòng 

chống dịch bệnh theo các tình huống; hỗ trợ nhân lực, phương tiện cho ngành Y 

tế khi có yêu cầu. 

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Phối hợp với các công ty du lịch hủy các tour, gói du lịch, không tổ chức 

các đoàn khách du lịch tới các tỉnh, thành phố đang có dịch, có người mắc bệnh 

và không đón khách du lịch từ vùng có dịch đến tỉnh Lạng Sơn. 

Theo dõi chặt chẽ lịch trình, tình hình sức khỏe và khuyến nghị hạn chế di 

chuyển của du khách Trung Quốc hiện đang ở tỉnh Lạng Sơn. Chỉ đạo các đơn 

vị trực thuộc phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức cách ly, quản lý du 

khách khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh. 

Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Văn hóa - Thể thao các 

huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình, các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra trên các xe ô tô lưu động. 

 Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội và tạm dừng tổ 

chức khai mạc Hội khỏe phù đổng các cấp. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, đôn đốc, 

hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, các huyện, thành phố phối hợp với 

ngành Y tế và các cơ quan liên quan thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến 

dịch bệnh, các nội dung phục vụ cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh. Đồng 

thời tăng cường truyền thông, vận động người dân thực hiện các biện pháp vệ 

sinh phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế. 

9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể 

Chủ động phối hợp với ngành Y tế, và chính quyền các cấp chỉ đạo, tổ 

chức tuyên truyền sâu rộng cho thành viên, hội viên các cấp và Nhân dân về 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đến từng thôn, bản, khối, phố; 
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tích cực tham gia và tổ chức triển khai các hoạt động trong công tác phòng, 

chống dịch tại cộng đồng. 

10. UBND các huyện, thành phố 

Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch 

bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona thuộc địa bàn quản lý; đảm 

bảo kinh phí chi cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh từ nguồn kinh phí 

của địa phương.  

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo do Chủ tịch 

UBND cấp xã làm Trưởng Ban Chỉ đạo và xây dựng Kế hoạch phòng chống 

dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra; chỉ đạo các đơn 

vị trên địa bàn tăng cường tuyên truyền để Nhân dân biết cách tự phòng bệnh, 

chủ động đến các cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ và tích cực tham gia vào 

các hoạt động phòng, chống dịch tại cộng đồng; tăng cường các hoạt động giám 

sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và tập trung xử lý triệt để ngay từ 

trường hợp mắc bệnh đầu tiên, khống chế không để dịch lây lan ra diện rộng.  

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh trên 

địa bàn quản lý. Báo cáo ngay UBND tỉnh, Sở Y tế khi có trường hợp biểu hiện 

triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. 

Huy động lực lượng của các phòng, ban, các tổ chức đoàn thể tham gia vào công 

tác phòng, chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự khi có dịch xảy ra trên địa bàn. 

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn theo dõi sát tình hình sức khỏe 

của các đối tượng đi lao động, du học, du lịch từ Trung Quốc trở về hiện đang 

sinh sống tại địa bàn xã, phường, thị trấn; nếu thấy có biểu hiện triệu chứng của 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona thì phải báo ngay 

UBND cấp huyện, cơ sở y tế gần nhất.  

Dừng tổ chức khai mạc các lễ hội xuân, có các giải pháp hạn chế tập trung 

đông người. Không để cư dân qua lại hai bên biên giới đi lại thăm thân, dự lễ 

hội, nhất là các xã, thị trấn, thôn, bản giáp biên giới giữa hai bên Việt Nam - 

Trung Quốc. 

UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để các 

cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các CQ TV theo QĐ 207/QĐ-UBND; 

- Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 7,  

  Chi cục Kiểm dịch động vật vùng LS;  

- Báo LS, Đài PT-TH tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các CV, TT TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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