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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 903/UBND -VP                     Cao Lộc, ngày 27 tháng 4 năm 2020 

Thư cảm ơn các Doanh nghiệp, tổ chức 

cá nhân nhà hảo tâm tặng quà cho BCĐ 
     phòng chống dịch COVID-2019 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần du lịch xuất nhập khẩu Lạng Sơn, Công ty 

TNHH MTV tư vấn và xây dựng Hà Sơn Hải, Văn phòng Công chứng Đông Bắc  . 

 

         Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. 
Cả nước đã phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch, tiếp tục kiểm soát, hạn chế tốc 

độ lây nhiễm trong cộng đồng, điều trị khỏi đa số người mắc và chưa có trường 
hợp tử vong. Tuy nhiên, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát 

vẫn ở mức cao, ảnh hưởng xấu đến kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân. 
 Cấp ủy chính quyền trên địa bàn huyện Cao Lộc đã tích cực chỉ đạo các 

phòng, ban, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân triển khai 
thực hiện tốt các biện pháp về phòng chống dịch COVID-19. Đến thời điểm hiện 

nay trên tuyến biên giới huyện Cao Lộc lập 38 điểm chốt, 6 lán cách ly kiểm soát 
việc xuất nhập cảnh trái phép. Ngăn chặn hiệu quả toàn bộ số công dân tìm cách 

xuất cảnh trái phép trên tuyến biên giới, kiểm soát và thu dung hơn 700 công dân 
nhập cảnh trái phép qua các đường mòn lối tắt.  

Nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm chung sức đồng lòng của các doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, sự quan tâm sát sao 

của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự nỗ lực tích cực chủ động của 
BCĐ phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện, cấp xã, trực tiếp là các lực lượng 

Biên phòng, Công an, Y tế, UBND các xã, thị trấn biên giới. 
UBND huyện trân trọng cảm ơn, Công ty cổ phần du lịch xuất nhập khẩu 

Lạng Sơn, Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Hà Sơn Hải, Văn phòng Công 
chứng Đông Bắc đã trao tặng 200 bộ quần áo bảo hộ y tế, 100 lít nước sát 

khuẩn, 300 xì dầu, 200 thùng mỳ tôm, 07 thùng cafe. 
 

UBND huyện Cao Lộc trân trọng tiếp nhận và Kính chúc ban lãnh đạo, tập 
thể các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an 

khang, thịnh vượng./. 

Nơi nhận:                                                                                        CHỦ TỊCH 
- Như K/gửi;                                                
- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- UBND các xã biên giới; 
- Các hộ gia đình; 
- Lưu: VT.                                                                                          

                                                                                                             Nguyễn Duy Anh 
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