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

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 309/UBND-VP Tràng Định, ngày 29  tháng 3 năm 2020 

 
 

Kính gửi: - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Trung Thành; Quốc Việt; 

Quốc Khánh; Tân Tiến; Chí Minh và Thị trấn Thất khê 

- Giám đốc Trung tâm y tế huyện 

 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch 

Covid-19. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có chiều hướng diễn biến ngày 

càng phức tạp và lây lan ra các tỉnh, thành phố trong cả nước; Tràng Định là 

huyện có yếu tố nguy cơ cao đối với dịch bệnh Covid-19. Nếu không có sự kiểm 

soát, hướng dẫn người dân ra vào các Chợ mua, bán hàng hóa, thực phẩm… và 

thực hiện đầy đủ các biện pháp cụ thể trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

covid-19. UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt 

các nhiệm vụ như sau; 

1. Kiểm soát, dừng các điểm hoạt động tập trung đông người; dừng tất cả 

các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Tạm đình 

chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không cần thiết như: dịch vụ vui 

chơi giải trí, nhà hàng, quán ăn, các cơ sở làm đẹp,… trừ dịch vụ cung cấp hàng 

hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, năng lượng, dược phẩm, các cơ sở 

khám chữa bệnh,... 

2. Chỉ đạo các lực lượng chức năng của xã, thị trấn;  Công an, y tế, văn 

hóa xã hội, dân quân…thực hiện các chốt kiểm soát người dân ra vào Chợ (đối 

các xã có chợ) yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang đầy đủ theo 

các khuyến cáo của Bộ y tế quy định; sử dụng thiết bị kiểm tra thân nhiệt (nếu 

cần thiết). 

3. Trung tâm y tế huyện chỉ đạo Trạm y tế các xã, thị trấn bố trí cán bộ 

tham gia cùng lực lượng chức năng thực hiện hướng dẫn người dân ra vào Chợ 

yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang đầy đủ theo các khuyến cáo 

của Bộ y tế quy định; chuẩn bị thiết bị kiểm tra thân nhiệt sử dụng (nếu cần 

thiết). 

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Giám đốc Trung 

tâm y tế huyện triển khai thực hiện nghiêm túc nôị dung công văn này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường Trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Trung tâm VH,TT và TT (đưa tin); 

- C, PCVP HĐND-UBND huyện;  

- Lưu: Văn thư. 

 CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

  Vũ Đức Thiện 

  HOẢ TỐC 
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