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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2021 

V/v đánh giá mức độ nguy cơ và 

thực hiện các biện pháp bắt buộc 

tương ứng với các mức độ nguy cơ 

để phòng, chống dịch COVID-19 

 

        Kính gửi:      

- Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Quy định đánh 

giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, 

chống dịch COVID-19”, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Sở Y tế 

a) Căn cứ tình hình dịch trên địa bàn tỉnh và trong nước để kịp thời báo 

cáo đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về mức 

độ nguy cơ và quyết định áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng phòng, 

chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG; các biện pháp bổ 

sung hoặc ở mức cao hơn, mạnh hơn nhằm kiểm soát dịch bệnh và thực hiện 

mục tiêu kép. 

b) Bám sát tình hình tại các huyện, thành phố để chủ động báo cáo, đề 

nghị cấp có thẩm quyền phương án áp dụng mức “Nguy cơ cao” hoặc mức 

“Nguy cơ rất cao” trên phạm vi cấp huyện.  

c) Phối hợp các cơ quan liên quan để tổ chức triển khai hoạt  động cập nhật, 

tích hợp, thu thập thông tin, xác định mức nguy cơ của từng địa bàn huyện, thành 

phố kịp thời, hiệu quả, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh 

và UBND tỉnh.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp 

kịp thời, thường xuyên dữ liệu tổng hợp về di biến động, địa chỉ số, bản đồ số 

phục vụ việc đánh giá nguy cơ dịch bệnh.  

3. UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác 

phòng, chống dịch trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phương châm 4 

tại chỗ, các chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19 và của tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Chỉ đạo các cấp chính quyền, đơn vị liên quan nắm bắt tình hình, chủ 

động cập nhật thông tin dịch tễ cơ bản đối với cấp xã, cấp huyện như quy định 
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tại khoản 1 Mục II để làm căn cứ cho việc đánh giá nguy cơ và dự báo tình hình 

dịch trên địa bàn và trong tỉnh, cả nước. 

b) Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tương 

ứng với các mức nguy cơ theo quy định tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG. 

Căn cứ tình hình thực tế, quy định tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG và các 

thông tin, dự báo liên quan để quyết định các biện pháp bổ sung hoặc ở  mức 

cao hơn, mạnh hơn. 

c) Có phương án bảo đảm đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho 

người dân trong khu vực phong tỏa, khu vực ở mức “Nguy cơ rất cao”. 

d) Kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Y tế) những vấn đề phát sinh 

ngoài khả năng của cấp huyện, vấn đề vượt thẩm quyền để kịp thời có biện pháp 

giải quyết.  

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các nôị 

dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy;     

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch  

  COVID-19 tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, ĐV trực thuộc;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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