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V/v tiếp tục triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.
Hiện nay, tình hình dịch COVID – 19 đang có diễn biến phức tạp, ngày
04/8/2020 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1473/QĐ-UBND về việc thiết
lập vùng cách ly y tế tại khu phố liên quan đến ca bệnh nhiễm COVID-19 trên
địa bàn huyện Đình Lập từ 00 giờ ngày 05/8/2020, đồng thời Quyết định thành
lập 03 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa
bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn từ ngày 05/8/2020.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 938/UBND-KGVX
ngày 04/8/2020 về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng
chống dịch COVID-19; Công văn số 3148/VP-KGVX ngày 04/8/2020 của Văn
phòng UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID19 và rà soát người về từ vùng dịch. Sở Công Thương yêu cầu các phòng, đơn vị
thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn số
938/UBND-KGVX và Công văn số 3148/VP-KGVX, trong đó chú trọng một số
nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm quan điểm “chống dịch như
chống giặc”, tiếp tục đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, công
chức, người lao động trong tham mưu triển khai thực hiện công tác phòng,
chống dịch; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, hoang mang, dao động;
- Không tập trung đông người, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, vệ sinh
môi trường… theo hướng dẫn của ngành Y tế ; khẩn trương triển khai ứng dụng
phát hiện tiếp xúc gần Bluezone theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền
thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn;
- Chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án đáp ứng các tình huống dịch bệnh theo
Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về điều chỉnh đáp
ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; tuyệt đối không để bị
động trong công tác phòng, chống dịch;
- Bám sát tình hình, bình tĩnh và chủ động ứng phó, thực hiện nghiêm các
chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc
gia, Ban Chỉ đạo tỉnh; quyết tâm ngăn chặn, không để dịch xuất hiện, lây lan
trên diện rộng;
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- Khẩn trương rà soát, áp dụng biện pháp khai báo y tế, cách ly phù hợp,
xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc với người mắc bệnh, nghi ngờ
lây nhiễm và các trường hợp từng đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020
đến nay đã trở về địa phương, trước hết là các trường hợp đã từng đến “ổ dịch”,
các khu vực đã bị phong tỏa, cách ly tại thành phố Đà Nẵng; các địa bàn có
trường hợp lây nhiễm trên địa bàn mới phát hiện;
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần chủ động khai
báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe, khi có biểu hiện ho, sốt thì thông báo để
được kiểm tra, xét nghiệm;
- Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, ngăn ngừa dịch bệnh
tại các hoạt động, sự kiện, địa điểm có tập trung đông người, trong hoạt động;
- Khi chưa ghi nhận có ca nhiễm, bên cạnh thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch phù hợp, phải tập trung chỉ đạo thúc đẩy phát triển hoạt động sản
xuất kinh doanh, không để đứt gẫy do dịch bệnh, không được ngăn sông, cấm
chợ, gây trở ngại cho sản xuất, lưu thông hàng hóa.
2. Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Công văn số 881/SCT-VP ngày
29/7/2020 của Sở Công Thương về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng
chống, dịch bệnh COVID – 19.
3. Các phòng, đơn vị thuộc Sở quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động thực hiện: Không tập trung đông người, đeo khẩu
trang, rửa tay sát khuẩn, vệ sinh môi trường… theo hướng dẫn của ngành Y tế ; cài
đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone đến 100% cán bộ, công chức,
người lao động.
4. Trên từng lĩnh vực cụ thể, Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
cần cập nhật thường xuyên diễn biến tình hình của dịch bệnh, những chỉ đạo của
UBND tỉnh để chủ động trong tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ
của ngành phù hợp với điều kiện, tình hình mới.
Sở Công Thương yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- BCĐ phòng, chống dịch
Covid-19 tỉnh (Sở Y tế);
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP(TVT).
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