
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày         tháng 10 năm 2021 

V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch đối với người từ 

vùng dịch trở về tỉnh Lạng Sơn 

 
        Kính gửi:      

- Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 1314/CĐ-TTg ngày 07/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ; qua nắm bắt tình hình được biết có nhiều người dân Lạng Sơn ở các 

địa phương phía Nam có nhu cầu về quê sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội 

theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Để tăng cường các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với những người từ các vùng nguy cơ về 

tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và UBND các huyện, 

thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 1428/UBND-KGVX ngày 

07/10/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát người 

và phương tiện từ vùng dịch trở về tỉnh Lạng Sơn.  

2. Giao Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện: 

Hữu Lũng, Chi Lăng, Bắc Sơn: 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tại các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành 

kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với tất cả 

những công dân về từ vùng dịch (các tỉnh phía Nam) ngoài khai báo y tế và 

kiểm tra các giấy tờ theo đúng quy định, bắt buộc phải test nhanh SARS-CoV-2; 

nếu kết quả test nhanh dương tính tổ chức cách ly, điều trị theo quy định, nếu 

âm tính cho tiếp tục di chuyển đến địa bàn nơi cư trú. Đồng thời phải khẩn 

trương thông báo ngay cho Trung tâm Y tế các huyện, thành phố nơi công dân 

đó về để có biện pháp khám sàng lọc, phân loại và cách ly phòng, chống dịch 

COVID-19 theo đúng quy định của ngành Y tế. Không tính phí test nhanh đối 

với tất cả những công dân nói trên, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm 

tổng hợp chung và tính trong phần chi cho công tác phòng, chống dịch của 

huyện, thành phố. 

- Điều tiết phân luồng giao thông, bảo đảm không để ùn ứ tại các Chốt 

cửa ngõ của tỉnh. 

- Bố trí phương tiện vận chuyển an toàn đối với người già, phụ nữ có thai, 

trẻ em và phương tiện đưa về nơi cư trú khi thấy cần thiết. 
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3. UBND các huyện, thành phố: 

- Khi tiếp nhận được thông tin có công dân từ vùng dịch về địa bàn, khẩn 

trương chỉ đạo Trung tâm Y tế, các lực lượng chức năng liên quan, chính quyền 

cấp xã, Tổ COVID cộng đồng chủ động phương án tổ chức khám sàng lọc, phân 

loại và cách ly, tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện, quản lý các trường hợp từ 

vùng dịch COVID-19 về địa bàn để giám sát, quản lý theo quy định của ngành 

Y tế. Rà soát, tổng hợp các trường hợp công dân chưa được tiêm hoặc tiêm chưa 

đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19 để có kế hoạch tiêm bổ sung ngay cho các 

trường hợp này. 

- Dọc tuyến đường thuộc địa bàn các huyện, thành phố khi phát hiện có 

nhiều công dân tự phát từ vùng dịch về qua địa bàn, cần có trách nhiệm bảo đảm 

an toàn giao thông thông suốt, chủ động hỗ trợ cần thiết; thông báo cho chính 

quyền huyện, thành phố nơi công dân về để tổ chức đón, nhận bàn giao và thực 

hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm 

túc các nội dung trên./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy;     

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch  

  COVID-19 tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, ĐV trực thuộc;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 

 
 


		2021-10-10T10:51:41+0700


		2021-10-10T10:51:41+0700


		2021-10-10T10:51:41+0700


		2021-10-10T10:57:25+0700




