
 

 

 

 
 

 

THÔNG BÁO 

Về cấp độ dịch của tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 128/NQ-CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT 

ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế 

 

Căn cứ Nghị Quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc 

ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về việc 

ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; 

Qua kết quả đánh giá, xác định mức độ dịch và thực tế tình hình diễn biến 

dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Y tế Lạng Sơn thông báo cấp độ dịch 

của tỉnh Lạng Sơn ngày 09/5/2022 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của 

Bộ Y tế như sau: 
 

ST

T Đơn vị hành chính 
Phân loại cấp độ dịch theo 

Nghị quyết số 128/NQ-CP 

1 Cấp xã: 200 xã, phường, thị trấn 

- Cấp 1: 200 xã, phường, thị trấn 

- Cấp 2: 0 xã   

- Cấp 3: 0 xã 

(Chi tiết tại https://langson.gov.vn/en/danhgiacapdodichbenhcovid-19) 

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

 - Lưu: VT, NVYD(NTMD).     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Lý Kim Soi 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 
 

Số:          /TB-SYT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 5 năm 2022 

https://langson.gov.vn/en/danhgiacapdodichbenhcovid-19
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