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HUYỆN CAO LỘC 

 
Số:         /UBND-VP 

V/v phối hợp triển khai thực hiện 

các biện pháp tăng cường công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 tại 

khu vực cửa khẩu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Cao Lộc, ngày     tháng 7 năm 2021 

  

Kính gửi:   - Trung tâm Y tế huyện; 

                  - UBND các xã, thị trấn: Đồng Đăng, Bảo Lâm, Thanh 

                  Lòa, Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn. 

         - Các Đồn Biên phòng: CKQT Hữu Nghị, Thanh Lòa, Ba Sơn  

                               và Bảo Lâm. 

 

Thực hiện Công văn số 584/BQLKKTCK-KH ngày 21/7/2021 của Ban 

Quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn V/v đề nghị phối hợp triển 

khai thực hiện các biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 

khu vực cửa khẩu.  

UBND huyện yêu cầu Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn biên 

giới, đề nghị các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao tiếp tục tăng cường phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường 

công tác phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực cửa khẩu, trong đó tập trung 

phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:  

1. Tăng cường hoạt động của các chốt dã chiến tại các khu vực cửa khẩu: (1) 

Thực hiện kiểm tra đo thân nhiệt 100% người qua chốt, các trường hợp bất thường 

phải được xử lý theo quy định về phòng chống dịch; (2) Thực hiện khai báo y tế tại 

chốt trước khi vào khu vực cửa khẩu và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính chính xác nội dung khai báo; (3) Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 

chống dịch Covid-19 theo quy định. Ngoài ra yêu cầu đối với lái xe và người đi 

cùng trên các phương tiện chở hàng hóa xuất, nhập khẩu phải có phiếu xét nghiệm 

SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR âm tính trong thời gian 05 ngày, 

kể từ ngày xét nghiệm mới được phép vào khu vực cửa khẩu. Trường hợp không 

có phiếu xét nghiệm phải thực hiện xét nghiệm theo phương pháp PCR, có kết quả 

âm tính mới được phép vào khu vực cửa khẩu. 

2. Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát đối với các phương tiện ra, vào cửa khẩu, cụ 

thể: Xe chở khách chỉ được phép chở tối đa 50% số chỗ và không quá 20 người/xe; 

Xe ô tô đến 05 chỗ ngồi chỉ được phép chở tối đa không quá 03 người (gồm cả lái 

xe); Xe ô tô từ trên 05 chỗ ngồi đến 09 chỗ ngồi chỉ được phép chở tối đa không quá 

04 người (gồm cả lái xe); Xe tải chỉ được phép chở tối đa không quá 02 người (gồm 

cả lái xe). Khi lưu thông cần mở kính chắn gió và hạn chế dừng, đỗ dọc đường. 

3. Yêu cầu toàn bộ lái xe chuyên trách thực hiện sinh hoạt tập trung tại các 

điểm lưu trú tạm thời trong khu vực cửa khẩu; chỉ được phép đi lại trong khu vực 



quy định; thực hiện nghiêm chỉnh các quy định phòng chống dịch; trường hợp bất 

khả kháng muốn về nội địa yêu cầu lái xe phải thực hiện việc cách ly, xét nghiệm 

Covid-19 và các quy định của ngành Y tế trước khi trở về. 

4. Đối với các bến bãi: Yêu cầu phải thực hiện phân chia thành 03 khu vực 

khác nhau: Khu vực dành riêng cho lái xe và chủ hàng của Trung Quốc; Khu vực 

dành riêng cho lái xe và chủ hàng của Việt Nam; Khu vực dành riêng cho nhân 

viên bốc xếp, giao nhận hàng hoá tại cửa khẩu, và đảm bảo đầy đủ các điều kiện 

phòng chống dịch; phối hợp xử phạt các đối tượng ra vào bến bãi mà không thực hiện 

nghiêm các quy định về phòng chống dịch.  

5. Yêu cầu đóng cửa các cơ sở kinh doanh các dịch vụ không cần thiết trong 

khu vực cửa khẩu; đối với cơ sở cung cấp dịch vụ ăn, uống chỉ cho phép bán hàng 

mang về. 

6. Phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19; 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị, các Đồn Biên phòng, 

UBND các xã, thị trấn biên giới thực hiện nghiêm. Báo cáo kịp thời những khó 

khăn vướng mắc để chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban QLKKTCK ĐĐ-LS; 

- TT. Huyện ủy (B/cáo); 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

     CHỦ TỊCH 

      

 

 

 

 

 

                    Nguyễn Duy Anh  
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