
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VP Cao Lộc, ngày       tháng 7 năm 2021 

V/v tăng cường các biện pháp 

bảo đảm an toàn phòng, chống 

dịch COVID-19 

 

 

Kính gửi:   

-    Các Phòng, ban, ngành, đơn vị huyện; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 987/UBND-KGVX ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-

19 và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy Cao Lộc, Sở Y tế tỉnh. UBND huyện giao 

các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn 

quản lý chủ động tổ chức thực hiện một số nội dung cấp bách như sau:  

1. Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ 

là; chủ động, linh hoạt trong phòng, chống dịch. Huy động sức mạnh của cả hệ thống 

chính trị và cộng đồng để tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch; thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý; với mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức 

khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết. 

2. Kiểm soát, quản lý, khai báo y tế và giám sát chặt chẽ người từ các tỉnh, 

thành phố đến huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và người của huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn đi đến các tỉnh, thành phố trở về, đặc biệt là đến, về từ các tỉnh, thành phố đang 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Tăng cường tuyên truyền để Nhân dân hạn chế tối đa di chuyển ra khỏi địa 

phương đang cư trú. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo cán bộ, công chức, 

viên chức và mọi người dân không đến các địa phương có dịch. Trong trường hợp thật 

sự cần thiết phải di chuyển đến địa phương có dịch thì người dân phải thông báo cho 

chính quyền cấp xã nơi đang cư trú (cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị) biết để theo dõi, đồng thời quản lý khi trở về; Quản quản lý 

chặt chẽ số công dân trở về từ vùng dịch, đồng thời chỉ đạo việc xét nghiệm, cách ly 

theo quy định. Các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch đều phải 

được xử lý nghiêm theo đúng quy định. 

3. Thực hiện tốt công tác vận tải, lưu thông hàng hóa giữa huyện Cao Lộc tỉnh 

Lạng Sơn với các địa phương đang thực hiện giãn cách và các địa phương khác. Đặc 

biệt là việc kiểm soát người, hàng hóa, phương tiện đi, đến các khu vực cửa khảu trên 

địa bàn huyện Cao Lộc, bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả và 
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phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để phương tiện vận chuyển người, hàng hoá được 

thông suốt, hiệu quả.  

UBND huyện yêu cầu yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị huyện, UBND 

các xã, thị trấn; Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể huyện, các đơn vị 

thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Sở Y tế (B/cáo); 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- các thành viên BCĐ phòng chống 

dịch Covid-19 huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                   

                   Nguyễn Duy Anh 
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