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Lạng Sơn, ngày     tháng 01 năm 2022 

V/v tăng cường chỉ đạo công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 

 

Kính gửi: Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. 

 

Trước tình hình dịch COVID-19 thời gian gần đây tiếp tục diễn biến phức 

tạp, xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự báo 

trong những ngày tới, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần lưu lượng 

người và phương tiện về, đến tỉnh Lạng Sơn gia tăng, nhất là công nhân, người 

đi làm ăn xa, học sinh, sinh viên,… người Lạng Sơn từ các vùng dịch trên cả 

nước về quê ăn Tết, nguy cơ số ca mắc COVID-19 có khả năng tăng cao. Để chủ 

động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, 

ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh  

- Phát huy tinh thần trách nhiệm được giao, tăng cường kiểm tra, giám sát, 

chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại địa bàn được 

phân công phụ trách theo Thông báo phân công nhiệm vụ tại tại Quyết định số 

01-QĐ/BCĐ ngày 26/10/2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các 

thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn. 

- Chỉ đạo toàn diện công tác kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn phụ 

trách, sớm phát hiện người mắc COVID-19, nguồn lây nhiễm và kịp thời ngăn 

chặn nguồn lây nhiễm; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng 

phó mọi tình huống, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Xử lý 

nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch. 

Kiến nghị, đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh xem xét, giải 

quyết kịp thời các vấn đề liên quan nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao và giảm số ca mắc COVID-19. 

- Chỉ đạo thực hiện thần tốc chiến dịch tiêm vắc xin, bảo đảm an toàn, 

khoa học, hiệu quả; tập trung rà soát các đối tượng từ 12 tuổi trở lên chưa được 

tiêm, không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm và đối tượng tiêm chưa đủ liều 

vắc xin; sau khi rà soát, khẩn trương tiêm cho các đối tượng để bảo đảm hoàn 

thành tiêm đủ liều cơ bản cho 100% người từ 12 tuổi trở lên và liều nhắc lại cho 

người từ 18 tuổi trở lên trong tháng 01/2022.  

2. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, 

thành phố  
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- Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, 

mất cảnh giác; tăng cường việc kiểm tra, giám sát điều trị, cách ly tại nhà theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế bảo đảm chặt chẽ, kiểm soát tốt dịch trong trạng thái 

bình thường mới.  

- Quyết liệt chỉ đạo thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin, bảo đảm an toàn, 

hiệu quả; tập trung rà soát và khẩn trương tiêm cho các đối tượng để bảo đảm 

hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho 100% người từ 12 tuổi trở lên và liều nhắc 

lại cho người từ 18 tuổi trở lên trong tháng 01/2022. 

- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán, kiểm soát 

các hoạt động lễ hội đầu năm bảo đảm an toàn với dịch COVID-19, dừng các 

hoạt động tập trung đông người không cần thiết.   

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt phương án tổ chức Tết Nguyên đán cho các đối 

tượng tại các khu điều trị F0 và cách ly F1; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 

các lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán trên địa 

bàn.  

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các thành viên 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

- Thường trực HĐND tỉnh, 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

- UBND các huyện, thành phố, 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, ĐV trực thuộc, 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 
 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Hồ Tiến Thiệu 
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