
UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  271  /STP-VP 

                  

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 02 năm 2020 
V/v tăng cường công tác tuyên 

truyền phòng, chống bệnh dịch 

viêm phổi cấp do virut Corona 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 

 

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra 

là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm A, nguy hiểm, có khả năng lây lan 

nhanh, chưa có vắc xin, thuốc điều trị đặc hiệu và đang diễn biến phức tạp tại 

Trung Quốc và trên toàn thế giới. Hiện toàn tỉnh Lạng Sơn có 12 cửa khẩu với 

Quảng Tây, Trung Quốc, là địa bàn trọng điểm trong công tác kiểm soát, ngăn 

chặn dịch bệnh xâm nhập vào nước ta, do đó phòng, chống bệnh dịch viêm phổi 

cấp do virut Corona mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. 

Thực hiện các văn bản của Bộ Y tế, Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 

24/01/2020 của UBND tỉnh về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 

24/01/2020 của UBND tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng 

mới của virut Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thông báo 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 vi rút Corona (Số 45/TB-UBND, ngày 30/01/2020); Công văn số 106/SYT-

NVY ngày 30/01/2020 của Sở Y tế về tăng cường công tác truyền thông phòng, 

chống bệnh dịch viêm phổi cấp do Corona virut mới… Trước  những  diễn  biến 

nhanh  chóng,  khó  lường của  dịch  bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Coronagây ra, Sở Tư pháp đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

Phòng Tư pháp các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số 

nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư tại Công văn số 79-CV/TW 

ngày 29/01/2020 và Chỉ thị số 05/CĐ-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ravà Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 24/01/2020 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc phòng,chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra.  

Không được chủ quan, không để dịch lây lan, phải coi việc phòng, chống 

dịch như “chống giặc”. Chủ động nắm bắt thông tin và đề ra các giải pháp cụ 

thể, kịp thời để phòng, chống dịch bệnh lây lan. 

2. Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; Lãnh đạo Phòng Tư pháp các 

huyện, thành phố chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động và công chức Tư 
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pháp - Hộ tịch tăng cường công tác phòng ngừa dịch bệnh, tuyên truyền các 

thông điệp, khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

viêm hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona.  

3. Công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp 

các huyện, thành phố; công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã thường xuyên theo 

dõi, cập nhật các thông tin và diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virut Corona qua Website Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng, Website 

tỉnh Lạng Sơn, phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan trong 

công tác tuyên truyền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ. 

Thực hiện vệ sinh phòng làm việc, nơi làm việc sạch sẽ, gọn gàng, ngăn 

nắp và khoa học; 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; giữ gìn vệ sinh chung trụ sở cơ quan, khuôn viên 

công sở. 

4. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật tăng 

cường số lượng tin bài về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và  

các thông điệp, khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

viêm hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra; đồng thời tuyên truyền 

các quy định của pháp luật xử lý các hành vi đăng tải tin không đúng sự thật, 

xuyên tạc tình hình liên quan đến dịch bệnh tại Việt Nam, gây hoang mang trong 

dư luận người dân; tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự trên Trang thông tin 

điện tử của Sở Tư pháp. 

Mọi thắc mắc và thông tin về dịch bệnh có thể liên hệ số điện thoại đường 

dây nóng của Bộ Y tế: 1900.3228; 1900.9095 và đường dây nóng tại Lạng Sơn 

bao gồm các số: 0989858589; 0913562006; 0912618095 để được cung cấp các 

thông tin, tiếp nhận và tư vấn về dịch bệnh virut Corona trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn và trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp qua các cơ sở y tế tại địa phương. 

Sở Tư pháp đề nghị các phòng, đơn vị; Phòng Tư pháp các huyện, thành 

phố nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Hoàng Thúy Duyên 
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