
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số: 517 /STNMT-BVMT 
V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp 

 phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Lạng Sơn, ngày 25 tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi:   

 - Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

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

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố; 

 

 Thực hiện Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 Thông báo kết 

luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 1386/BCĐQG ngày 19/3/2020 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 

đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử; Công văn số 

1074/VP-KGVX ngày 23/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh V/v tăng cường 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 1065/VP-KGVX ngày 

23/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh V/v thực hiện Thông báo số 118/TB-

VPCP ngày 21/3/2020 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Công văn 

số 303/BCĐ ngày 23/3/2020 của Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa tỉnh Lạng Sơn V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 

Để tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các 

huyện, thành phố tăng cường theo dõi, triển khai thực hiện các nội dung văn bản 

chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh; đồng thời chủ động thực hiện và vận động 

gia đình, người thân triển khai một số nội dung cụ thể sau: 

1. Vận động người thân, gia đình thực hiện khai báo, cách ly theo quy 

định (nếu có). 

2. Đối với gia đình có người cao tuổi, người có các bệnh lý nền và các đối 

tượng có nguy cơ cao dễ lây nhiễm bệnh, khuyến cáo: Hạn chế tối đa việc ra 

ngoài, khu vực công cộng, tiếp xúc với người khác; khi có vấn đề về sức khỏe 

phải liên hệ ngay với y tế xã, phường, bác sỹ gia đình; trong trường hợp thật sự 

cần thiết, cấp cứu mới đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh (hết thuốc, cần điều 

chỉnh liều,...) luôn sử dụng khẩu trang và sát khuẩn tay nếu ra ngoài nhà.  

Thực hiện khai báo y tế điện tử trước hết ưu tiên kê khai cho người 60 

tuổi trở lên và người có các bệnh lý nền, bệnh không lây nhiễm hoặc các bệnh lý 

khác; hình thức khai báo trên thiết bị (điện thoại thông minh, máy tính bảng) 

thông qua ứng dụng thông tin NCOVI tài từ Google Play hoặc App Store. Quá 
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trình khai báo y tế điện tử nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ số điện 

thoại 0949.760.366. 

3. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Thực hiện việc tổ chức lễ 

cưới, tiệc cưới, đám tang của gia đình, người thân đảm bảo hạn chế tập trung 

đông người, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh hiện nay. Gia đình 

có lễ cưới, tiệc cưới chưa tổ chức thì nên điều chỉnh thời gian tổ chức vào sau 

khi dịch bệnh được kiểm soát tốt. Đối với lễ cưới, tiệc cưới đã ấn định thời gian 

mà không thể điều chỉnh được thì hướng dẫn gia đình thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế, vận động tổ chức trong 

phạm vi gia đình, hạn chế đông người, dùng hình thức báo hỷ thay cho mời dự 

lễ cưới, tiệc cưới. Đối với đám tang rút ngắn thời gian không để dài ngày và hạn 

chế tối đa quy mô; tuân thủ quy trình, biện pháp phòng, chống dịch, bệnh Covid-

19. 

4. Thay đổi thói quen, nếp sinh hoạt để thích ứng với các yêu cầu phòng, 

chống dịch bệnh như: Đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, trên các phương 

tiện giao thông công cộng; hạn chế các cuộc họp không cần thiết; hạn chế tối đa 

việc tập trung đông trên 50 người tại các đám cưới, đám hiếu,..... 

 Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị 

thuộc Sở; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BVMT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Ngô Viết Hải 
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