
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

Số: 113 /STNMT-BVMT 
V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh 

viêm phổi cấp do chủng mới của  

vi rút Corona gây ra 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 04 tháng 02 năm 2020 

 
Kính gửi:   

 - Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố. 

 

 Nhằm tăng cường công tác phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng 

mới của viruts corona gây ra. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các phòng, 

đơn vị thuộc Sở; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố triển 

khai các nội dung sau: 

 1. Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền các thông điệp, khuyến 

cáo của Bộ y tế về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của vi 

rút corona gây ra đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chủ 

động thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, tập trung vào các nội dung sau: 

- Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn 

tay khi ho hoặc hắt hơi để giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Sau đó hủy 

hoặc giặt sạch khăn ngay; 

- Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đeo khẩu 

trang y tế nơi tập trung đông người, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng; Thường 

xuyên súc họng bằng nước sát khuẩn miệng; 

- Tăng cường thông khí nơi làm việc, nhà ở, trường học, cơ sở y tế… 

bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa; 

- Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà 

bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn 

thông thường khác; 

- Khi có các triệu chứng viêm đường hô hấp hoặc nghi ngờ mắc bệnh như 

sốt, ho, khó thở... cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và 

điều trị kịp thời (Số điện thoại “nóng” tại các cơ sở y tế trên địa bàn các huyện, 

thành phố tại Phụ lục kèm theo). 

- Không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người khi không cần 

thiết… 

2. Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin và diễn biến của dịch 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona qua Website Bộ Y tế, 

Cục Y tế dự phòng, Website tỉnh Lạng Sơn để phối hợp chỉ đạo và điều chỉnh các 

phương án phòng, chống dịch bệnh của đơn vị. 



Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị; 

Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BVMT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Ngô Viết Hải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: 

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ 

TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

(Kèm theo Công văn số:        /STNMT-BVMT ngày     /02/2020  

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

Stt Tên cơ sở y tế Số điện thoại 

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh 0963.191.515 

2 Trung tâm y tế huyện Cao Lộc 0962.411.515 

3 Trung tâm y tế huyện Văn Lãng 0962.461.515 

4 Trung tâm y tế huyện Tràng Định 0962.051.515 

5 Trung tâm y tế huyện Lộc Bình 0962.581.515 

6 Trung tâm y tế huyện Đình Lập 0963.061.515 

7 Trung tâm y tế huyện Bắc Sơn 0963.161.515 

8 Trung tâm y tế huyện Bình Gia 0963.081.515 

9 Trung tâm y tế huyện Hữu Lũng 0963.041.515 

10 Trung tâm y tế huyện Chi Lăng 0963.071.515 

11 Trung tâm y tế huyện Văn Quan 0962.361.515 
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