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V/v thirc hin Thông báo kt 1un 
so 428/TB-UBND ngày 13/8/2020 

cUa UBND tinh Ltng Son 

KInh gri: 
- Các phông, ban, ngành, doàn th huyn; 
- UBND các xã, thj trân. 

Thirc hin Thông báo kt 1un s 428/TB-UBND ngày 13/8/2020 cña 
UBND tinh Lang Son ye kêt 1un cüa dông chI Ho Tiên Thiu, Chü tjch 
UBND tinh ti Cuc h9p Ban Chi do phông, chông djch C OVID- 19 trên dja 
bàn tinh, UBND huyn yêu câu các phông, ban, ngành, doàn the huyn, UIBND 
các xã, thj trail thrc hin tot mt sO nhim v1i trçng tam sau: 

1. Nâng cao vai trô, trách nhim và nhn thüc cüa Ban Chi dto phông, 
chOng djch các cap dê lan tôa trong cong dông, tuyt dOi khOng dugc lo là, chü 
quan ma phài tiêp tic nêu cao tinh than cành giác và quyêt tam chi d?o  thirc hin 
tOt các bin pháp phông, chông djch COVID- 19. 

2. Các co quan chirc näng tip tçtc ph& hgp truy v& d tim, phát hin các 
tru?Yng hgp Fl, F2, F3 và nhung ng'LrYi Co dâu hiu djch té ye djch bnh COVID-
19 dê diêu tra, to ChuC lay mâu g1ri Trung tam kiêrn soát bnh tt tinh lam xét 
nghim sang 19c SARS-CoV-2 Va cách ly phü hgp theo quy djnh. 

3. Giao Trung tam Y t huyn chü tn, phi hçip các co quan lien quan tiêp 
t11C tham muu cho UBND huyn thành lap doàn di kiêm tra, huó'ng dan, don dôc 
COng tác phOng, chOng djch ti cac xa, thj trân, dja bàn trçng diem có nguy Co 
cao; chuân b day dü cac trang thiêt bj, sinh phâm hóa chat, 4t tu y tê, nhân 1rc 
dê dir phông cho tInh huông xuât hin ca nhim C OVID- 19 và nhüng tInh huông 
phüc ttp hon. 

4. CáC thành viên Ban Chi dao  phOng, cMng COVID-19 huyn, UBND 
các xà, th trân tiêp tc day manh  COng tác tuyên truyên bang nhiêu hInh thüc da 
dng, phong phiii, thiêt thrc ye tInh hInh djch bnh, hung dan các bin pháp 
phOng chông djch, các quy dnh cüa pháp 1ut, vic xir pht các hành vi vi phm 
trong phOng chông djch bnh trên các phuong tin thông tin di chiing, mng xã 
hi,... de giüp nguè'i dan nhn thrc duc'c sr nguy hiem cüa djch bnh, nâng cao 
trách nhim cüa cong dan, có thiirc chü dng áp diing các bin pháp phông, 
chOng djch, chip hành nghiem các quy dlnh. 

- TIch circ tuyên tnuyn, vn dng mçi ngiRii dan sir diing din thoi di 
dng cài dt Bluezone và thrnmg xuyên bat song e phát hin tiêp x1ic gân vi 
FO và giüp nhtn ducic cành báo ye nguy co lay nhiem COVID-19. 
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5. Yêu cu các phông, ban, ngành huyn, UBND các xã, thj ti4n tip t1ic 
chi dao quyêt liêt viêc vra thic hiên cac bin pháp phông, chông djch, nhiing 
phãi quan tam, chi dto các boat dng kinh tê, van hóa, xâ hi khác dê báo dam 
mvc tiêu kép vra phông, chông djch bnh vra phát triên kinh tê, bào dam an 
sinh xâ hôi. 

6. Cong an huyn chü trI, pMi hçip vâi các ngành chi'rc näng và các cci 
quan lien quan tang ciiing phôi hçip thirc hin tot cOng tác quân 1, bâo dam an 
ninh trtt t1,r tai  khu each ly tp trung (neu có); bão dam an ninh trt ti,r vUng 
nOng thôn. Xü 1 nghiêm các tri.thng hgp không deo khâu trang tai  noi cOng 
cong; các ccY si king doanh gäm hang, tang giá các mt hang thiêt yêu; các 
tru&ng hçp thông tin sai 1ch, không chinh xác ye tInh hInh djch bnh trên dja 
bàn huyn. 

Uy ban nhân dan huyn yêu cu các phông, ban, ngành doàn th huyn, 
UBNID các xa, thj trân nghiêm tüc triên khai thirc hin./. 

Noi nhân: 
- Nhu trén; 
- Thung trirc Huyn üy; 
- Thing trirc HDND huyn; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Các nganh thành vien BCD PCD Covidi9 huyn 
theo QD so 2677/QD-UBND; 
- C, PCVP HDND&UBND huyn; 
- Lu'u: VT. 
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