
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /SCT-VP 
V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra 

  Lạng Sơn, ngày  01  tháng 02  năm 2020 

 
 

Kính gửi:      

- Các Phòng chuyên môn; 

- Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. 
 

Hiện nay, theo báo cáo của Bộ Y tế dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại Trung Quốc đang diễn biến phức tạp, 

dịch bệnh đã lây lan 31/31 tỉnh thành phố, với gần 12.000 người nhiễm bệnh, đã 

có 259 ca tử vong, dịch bệnh đã lây lan ra 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt 

Nam đã xác định 05 trường hợp nhiễm vi rút nCoV. Tỉnh Lạng Sơn tiếp giáp với 

tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc có nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. 

Trước những diễn biến nhanh chóng, khó lường của dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, để đảm bảo công tác phòng 

chống dịch bệnh, Giám đốc Sở Công Thương  yêu cầu lãnh đạo các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư tại Công văn số 

79-CV/TW ngày 29/01/2020; Chỉ thị số 05/CĐ-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ và Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 24/01/2020, 

02/CĐ-UBND ngày 31/1/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Kế 

hoạch 19/KH-UBN ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của nCoV trên địa bàn tỉnh; công văn 

1651-CV/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy về việc phòng chống bệnh dịch viêm 

đường hô hấp cấp do vi rút nCoV gây ra.  

2. Tuyên truyền đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan và gia đình để hiểu rõ tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch 

bệnh do chủng mới của vi rút nCoV gây ra, thông tin kịp thời, chính xác để 

không hoang mang, nhưng cũng không được chủ quan mà phải có ý thức, trách 

nhiệm tự phòng là chính; chủ động dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng 

đồng. 

Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương để có phương án 

hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe và thực hiện có hiệu quả các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh. Theo dõi sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức 



 

 

và người lao động trong cơ quan. Khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh 

xảy ra cần báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết 

không để dịch lây lan trong cơ quan, đơn vị. 

3. Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Cục Quản lý thị trường và các ngành 

chức năng của tỉnh theo dõi tình hình thị trường kinh doanh thiết bị y tế phòng 

dịch (khẩu trang, các loại nước rửa tay sát trùng, thuốc…) không để xảy ra tình 

trạng tàng trữ, đầu cơ, găm hàng, tạo sự khan hiếm nhằm mục đích nâng giá, ép 

giá, mua gom xuất sang Trung Quốc kiếm lời, đề xuất xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm 

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh theo dõi diễn biến tình 

hình dịch bệnh và các biện pháp thương mại của Trung Quốc để có chỉ đạo, 

khuyến cáo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập 

khẩu với Trung Quốc được biết để chủ động phương án kinh doanh, giảm thiểu 

thiệt hại kinh tế. 

4. Thường xuyên nắm chắc thông tin, diễn biến của dịch bệnh do vi rút 

nCoV gây ra, đồng thời bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của 

Tỉnh để triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh. 

Lãnh đạo Sở Công Thương yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc, công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
 

 Nơi nhận:                                                                                        
- Như trên;     
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu VT, VP(LAM). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội   
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