
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1284/UBND-VP Tràng Định, ngày 26 tháng 10 năm 2020 

V/v tăng cường phòng, chống  

dịch Covid - 19 
 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Công văn số 2965/SYT-NVYD, ngày 20 tháng 10 năm 2020 

của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid - 19, 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai 

các nội dung sau: 

 1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

tại Công điện số 1300/CĐ-TTg, ngày 24 tháng 9 năm 2020; Công văn số 

1319/UBND-KGVX, ngày 19/10/2020  của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng 

cường phòng, chống dịch Covid - 19; Công văn số 1726/UBND-VP, ngày 23 

tháng 10 năm 2020 của UBND huyện về việc tăng cường phòng, chống dịch 

Covid - 19.  

2. Tiếp tục quán triệt và thông tin, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động thuộc quyền quản lý và nhân dân trên địa bàn về nội dung 

sổ tay hướng dẫn phòng, chống dịch Covid - 19 tại cộng đồng trong trạng thái 

bình thường mới do Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 3888/QĐ-BYT, 

ngày 08/9/2020 và tổ chức, triển khai thực hiện (theo hướng dẫn tại Công văn số 

2601/SYT-NVYD, ngày 30/9/2020 của Sở Y tế Lạng Sơn về việc triển khai, thực 

hiện phòng, chống dịch Covid - 19 theo sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch 

Covid - 19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới). Chỉ đạo các cơ 

quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở (trước hết là các 

trường học và cơ sở lưu trú) thực hiện nghiêm các hướng dẫn chống dịch Covid 

- 19. Kiên quyết xử lý các cơ sở không đảm bảo an toàn. 

3. Trung tâm Y tế huyện; các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn huyện 

Tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch theo tiêu 

chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid - 19 và các dịch bệnh truyền 

nhiễm, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn. Văn phòng 

HĐND&UBND huyện phối hợp với Sở Y tế kiên quyết dừng hoạt động các cơ 

sở nếu không đảm bảo điều kiện an toàn. 

Khẩn trương hoàn thiện các điều kiện việc lập sổ sức khỏe điện tử toàn 

dân, xác định nhóm đối tượng dễ bị tổn hại nặng tới sức khỏe nếu bị nhiễm 

Covid - 19 để ưu tiên bảo vệ; hoàn thiện các điều kiện để đẩy nhanh tiến độ triển 

khai khám chữa bệnh từ xa và đăng ký khám bệnh qua mạng. 

 (Có Công văn số 2965/SYT-NVYD, ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Sở Y 

tế tỉnh Lạng Sơn trên hệ thống iOffice) 
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UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Trường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Ngọ Quang Khải 
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