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THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng tổ chức các Lễ hội,  

các hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh 

 viêm phổi cấp do chủng mới của virut Corona trên địa bàn huyện Cao Lộc 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus 

Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thông báo số 45/TB-UBND ngày 30/01/2020 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra các cửa khẩu về công tác phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona; Công điện số 02/CĐ-

UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra; 

Đề thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp  do chủng 

mới của virut Corona trên địa bàn huyện Cao Lộc, Ủy ban nhân dân huyện yêu 

cầu: 

 1. UBND các xã, thị trấn tạm dừng mọi hoạt động tổ chức Lễ hội, các hoạt 

động tập trung đông người để tập trung phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do 

chủng mới của virut Corona trên địa bàn huyện Cao Lộc. Tích cực tuyên truyền 

sâu rộng trong nhân dân về cách phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của virut Corona. Thông tin báo dịch kịp thời, tập trung cao 

độ, xử lý chính xác, hiệu quả trong công tác khống chế ngăn chặn dịch bệnh lây 

lan. UBND các xã, thị trấn biên giới tích cực phối hợp với các đồn biên phòng, các 

lực chức năng chốt chặn các đường mòn lối mở không để người dân xuất nhập 

cảnh trái phép. Khi cần thiết báo cáo UBND huyện để chỉ đạo tăng cường lực 

lượng dân quân. Công an viên các xã, thị trấn nội địa hỗ trợ kịp thời. 

 UBND các xã thị trấn triển khai các biện pháp hữu hiệu để hạn chế việc tập 

trung đông người tại các lễ hội truyền thống của địa phương. Phân công lực lượng 

phòng chống dịch bệnh, đảm bảo ANTT, VSMT trên địa bàn các xã thị trấn đặc 

biệt các ngày có lễ hội truyền thống của địa phương. Đồng thời chủ động sẵn sàng 

ứng phó với các tình huống phòng chống dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tử vong. 

 2. UBND huyện giao phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm VHTT&TT 

tăng cương tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của virut Corona. 
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 3. Các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền 

treo băng rôn khẩu hiệu và khuyến cáo nhân dân về nguyên nhân gây bệnh, các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut Corona 

để phối hợp, ngăn chặn hiệu quả việc lây lan của dịch  bệnh. 

 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND 

huyện, Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra sai phạm./. 
 

Nơi nhận:  
- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Uỷ ban MTTQVN huyện; 

- Công an huyện, BCH Quân sự huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện; 

- C, PVP; 

- Lưu: VT, VHTT.    

CHỦ TỊCH 
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