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 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Cao Lộc, ngày      tháng 8 năm 2021 

  

Kính gửi:   -    Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Trước diễn biến rất phức tạp của dịch COVID-19 trong nước và tình hình 

dịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói chung, huyện Cao Lộc nói riêng với biến 

chủng mới có mức độ lây nhiễm cao, lây lan nhanh trong cộng đồng, đặc biệt có 

một số trường hợp mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây. Đội ngũ lái xe và người đi 

cùng phương tiện vận chuyển hàng hóa đường dài chuyên chở hàng xuất nhập 

khẩu trong cả nước, đặc biệt là từ các vùng có dịch đến Lạng Sơn với số lượng rất 

lớn là những nguy cơ rất lớn gây bùng phát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.  

Để kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa không để dịch bệnh COVID-19 lây lan 

trong cộng đồng, UBND huyện giao Công an huyện chủ trì phối hợp với UBND 

các xã, thị trấn chỉ đạo công an cấp xã khẩn trương thực hiện tốt một số nhiêṃ vu ̣

trọng tâm sau: 

1. Tiến hành kiểm tra tạm trú, tạm vắng các Khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, trụ 

sở công ty nhằm phát hiện các trường hợp đi từ các địa phương có nguy cơ cao 

dịch Covid-19 hoặc đang thực hiện giãn cách xã hội trở về địa bàn huyện, tập trung 

các địa bàn trọng điểm như: thị trấn Đồng Đăng, thị trấn Cao Lộc, các xã Yên 

Trạch, Phú Xá, Thụy Hùng, Hồng Phong, Bảo Lâm… Xử lý nghiêm các trường 

hợp đi từ vùng dịch về không khai báo y tế hoặc trường hợp có nguy cơ làm lây lan 

dịch Covid-19 theo quy định. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, không để bị 

động, bất ngờ trong ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19. 

2. Giao Công an huyện phối hợp lực lượng chức năng, Đội trật tự đô thị 

huyện kiểm tra, thông báo đến các bãi đỗ xe, điểm đỗ xe tự phát, không cho phép 

lái xe đường dài dừng đỗ tại các bãi, điểm đỗ xe không đảm bảo phòng chống dịch 

Covid-19. Từ 00 giờ ngày 26/8/2021 yêu cầu các xe đường dài không dừng đỗ tại 

các bãi đỗ xe, điểm đỗ xe; phải vào vị trí tập trung do UBND huyện, BCĐ phòng 

chống dịch Covid-19 huyện Cao Lộc bố trí. Các trường hợp không chấp hành, yêu 

cầu Công an huyện xử lý theo quy định của công tác phòng chống dịch. 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Cao Lộc bố trí điểm đỗ xe 

đường dài chờ xuất nhập khẩu hàng hóa tại Khu trung chuyển hàng hóa tại 

Km5+100. Đề nghị các đơn vị lực lượng chức năng thông báo đến các chủ doanh 



nghiệp xuất nhập khẩu, chủ doanh nghiệp, lái xe vận tải đường dài biết cùng thực 

hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. 

3. Yêu cầu UBND, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn rà soát, 

đánh giá tình hình dịch Covid-19 chủ động điều chỉnh phương án bảo đảm công 

tác y tế đối với tình huống khi có nhiều người mắc COVID-19 trên địa bàn sát với 

thực tế, theo phương châm “4 tại chỗ” để áp dụng được ngay khi dịch bệnh bùng 

phát, diễn biến phức tạp. Phối hợp với Công an huyện trong việc kiểm tra, nắm bắt 

kịp thời thông tin, số liệu đối với các công dân từ địa phương khác trở về và các lái 

xe đường dài trên địa bàn kịp thời báo cáo theo quy định. 

 UBND huyện yêu cầu yêu cầu Công an huyện, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Công an tỉnh; Sở Y tế; BCH Biên phòng tỉnh; 

- Ban QL khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ phòng, 

 chống dịch Covid-19 huyện; 

- Đội trật tự đô thị huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                   

                   Nguyễn Duy Anh 
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