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V/v tăng cường các biện pháp 

kiểm soát người và phương tiện 

vào địa bàn huyện để phòng, 

chống dịch COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Cao Lộc, ngày     tháng 7 năm 2021 

  

Kính gửi:   - Các Phòng, ban, đơn vị huyện; 

                   - Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

                   - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 952/UBND-KGVX ngày 16/7/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn V/v tăng cường các biện pháp kiểm soát người và phương tiện vào địa 

bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19.  

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19 đang diễn ra trên 

toàn quốc trong đợt dịch lần thứ 4, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh và các 

tỉnh phía Nam; Yêu cầu của Sở Y tế tại Công văn số 3622/SYT-NVYD ngày 

11/7/2021 về việc đề xuất các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch  COVID-

19 đối với người từ các vùng dịch trở về địa phương, UBND huyện yêu cầu các 

phòng, ban, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

và các tổ chức chính trị - xã hội huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục 

tăng cường các biện pháp kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn huyện để 

phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm 

vụ chủ yếu sau:  

1. Đối với người dân đến/về từ vùng có dịch COVID-19 đang bị phong tỏa, 

thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, vùng dịch đã dỡ bỏ phong tỏa, thực hiện theo Chỉ thị số  19/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ, tất cả chủ hàng và lái xe đường dài ngoài việc thực 

hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt phải có phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 

bằng phương pháp RT-PCR trong thời gian 120 giờ kể từ ngày xét nghiệm hoặc 72 

giờ bằng phương pháp test nhanh do cơ quan y tế có thẩm quyền ban hành; 

2. Phối hợp với lực lượng Công an thực hiện tốt quản lý tình hình dân cư, rà 

soát, nắm chắc nhân khẩu mỗi gia đình, tổ dân phố, thôn xóm,… đảm bảo không 

để bị động, không để tình huống có ca nhiễm, ca nghi nhiễm, người về từ vùng có 

dịch mà không được khai báo y tế, không được giám sát để hướng dẫn kịp thời các 

biện pháp phòng chống dịch tại cộng đồng. 

3. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tiếp tục đề cao và 

phát huy trách nhiệm ở mức cao nhất của các Tổ Covid cộng đồng, kịp thời phát 

hiện công dân của địa phương về từ các vùng dịch nhưng không khai báo y tế hoặc 

khai báo không trung thực để tổ chức cách ly và xử lý theo quy định. 



UBND huyện yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND, BCĐ phòng 

chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- TT. Huyện ủy (B/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

     CHỦ TỊCH 

      

 

 

 

 

 

                    Nguyễn Duy Anh  
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