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 Cao Lộc, ngày     tháng 8 năm 2021 

  

Kính gửi:   

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

-  Công an huyện, Đồn Biên phòng Hữu Nghị và 

Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương. 

 

Thực hiện Thông báo số 475/TB-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn, Thông báo Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, 

tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Cao 

Lộc ngày 23/8/2021.  

Để kiểm soát chặt chẽ, haṇ chế thấp nhất dịch COVID-19 bùng phát, lây lan 

trong cộng đồng, UBND huyện yêu cầu các Phòng, ban, ngành, đơn vị huyện, 

Công an huyện, Đồn biên phòng Hữu Nghị, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao khẩn trương tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiêṃ vu ̣

trọng tâm sau: 

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vi,̣ doanh nghiêp̣, cá nhân hoaṭ đôṇg trên điạ bàn 

huyêṇ Cao Lôc̣ nói chung và trong khu vưc̣ cửa khẩu nói riêng phải luôn đề cao 

cảnh giác, không lơ là, chủ quan, tập trung thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các biện 

pháp phòng, chống dịch như: tổ chức xét nghiệm COVID-19 định kỳ, thực hiện 

5K, tiêm vắc xin, quản lý chặt chẽ lái xe đường dài và các đối tươṇg hoaṭ đôṇg taị 

cửa khẩu... 

2. Đối với lái xe chuyên trách cần phải đươc̣ quản lý nghiêm ngặt, không 

cho tiếp xúc với lái xe đường dài, không để lái xe chuyên trách ra ngoài khu vực 

quản lý.  

Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương (gọi tắt là Công ty Xuân Cương) 

có trách nhiệm sắp xếp lại khu lưu trú của lái xe chuyên trách, bố trí giường nằm 

cách nhau ít nhất 02 mét, bảo đảm vệ sinh sạch sẽ, hoàn thành xong trước ngày 

30/8/2021; quản lý chăṭ che ̃các đối tượng phục vụ lái xe chuyên trách để phòng, 

chống dịch như: ưu tiên tiêm vắc xin, xét nghiệm COVID-19 điṇh kỳ, không được 

ra ngoài tiếp xúc với các đối tượng khác. 

Đối với lái xe đường dài, chủ hàng: phải quản lý chặt chẽ và chủ động áp 

dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao hơn, sớm hơn một bước; bố trí 



phòng lưu trú không quá 04 người/phòng, nếu khu lưu trú không đủ phòng thì bố 

trí làm thêm khu lưu trú mới; quan tâm, bố trí nhà tắm, nhà vệ sinh hợp lý. Nếu 

khu lưu trú không đáp ứng đủ nhu cầu, huyêṇ có thể chọn một số nhà nghỉ, khách 

sạn làm nơi lưu trú nhưng phải có các lực lượng chức năng phối hợp quản lý như 

khu cách ly y tế tập trung, không để những người này đi lại tự do. Đối với người 

phục vụ dịch vụ cung cấp đồ ăn uống, nhu yếu phẩm cho lái xe đường dài phải 

quản lý chặt chẽ, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như: 

xét nghiêṃ COVID-19 điṇh kỳ, mặc quần áo phòng hộ, đeo khẩu trang, không tiếp 

xúc gần với lái xe,… 

Công ty Xuân Cương có trách nhiệm lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị 

cung cấp dịch vụ ăn uống cho lái xe đường dài, chủ hàng tại khu vực quản lý của 

Công ty để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, giá cả hợp lý, 

phục vụ lâu dài.  

3. Đề nghị chủ đầu tư dự án Khu trung chuyển hàng hóa khẩn trương tạo lâp̣ 

măṭ bằng taị Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

(gọi tắt là Khu trung chuyển) các phần bãi còn lại đủ điều kiện để bố trí chỗ đỗ xe 

vận chuyển hàng hóa chờ xuất khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

4. Đối với Bến xe của Công ty Xuân Cương 

- Chủ động thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch để tránh 

lây lan dịch bệnh COVID-19 như: tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng, 

chống dịch, thực hiện quy điṇh 5K, bảo đảm đỗ giãn cách giữa các xe, taị môṭ thời 

điểm tập trung không quá 600 xe có người trên xe taị baĩ (cả xe xuất khẩu và xe 

nhập khẩu hàng hóa), trên mỗi xe chờ xuất nhập khẩu hàng hóa trong bãi xe không 

đươc̣ bố trí quá 01 người.  

- Phối hợp với các lực lượng chức năng giám sát, quản lý chặt chẽ các lái xe 

chuyên trách cũng như lái xe đường dài. Yêu cầu đội bốc vác hàng hóa, cẩu 

container trong bến xe thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.  

5. Thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 bắt buộc đối với tất cả lái xe, chủ 

hàng vào bến xe của Công ty Xuân Cương, chi phí xét nghiệm do người phải xét 

nghiệm tự chi trả. Riêng các lực lượng khác làm nhiệm vụ ở cửa khẩu, nhân viên 

bến bãi định kỳ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-

PCR gộp mẫu; giao cho Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị tổ chức thực hiện xét nghiệm. 

Các khu vực còn lại trên địa bàn huyện tiếp tục tổ chức xét nghiệm ngẫu 

nhiên sàng lọc SARS-COV-2 theo phương pháp RT-PCR gôp̣ mâũ, tỷ lê ̣ người 

được lấy mâũ xét nghiêṃ là 20% số người trong khu vực tập trung đông người có 

nguy cơ cao lây nhiễm dịch COVID-19 như: chợ, bến xe, khu đông dân cư...  

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống dịch bệnh, quản lý người, phương tiêṇ, tăng năng suất thông quan 

hàng hóa tại cửa khẩu. 



6. UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với cơ 

quan chức năng tham mưu cho UBND huyện trao đổi thông tin, hội đàm với phía 

Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc về tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng, 

chống dịch, kip̣ thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu 

hàng hóa giữa hai bên để nâng cao năng lực thông quan hàng hóa. Giao đồn Biên 

phòng Hữu Nghị và các đơn vị chức năng tại cửa khẩu tham mưu phối hợp chặt 

chẽ để phòng, chống dịch hoặc xử lý các vấn đề phát sinh tại cửa khẩu, bến bãi. 

7. Giao Phòng Tài chính Kế hoạch chủ trì tham mưu bố trí kịp thời kinh phí 

hỗ trơ ̣cho các đơn vị tham gia chống dịch, đặc biệt là các tổ phòng chống Covid 

cộng đồng để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch theo quy điṇh. Chủ trì cùng 

Văn phòng HĐND và UBND tham mưu lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vi,̣ cá nhân 

cung cấp dic̣h vu ̣ăn uống đối với bãi xe tạm thuộc dự án Khu trung chuyển hàng 

hóa yêu cầu đơn vi,̣ cá nhân cung cấp dic̣h vu ̣đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

8. Phương châm vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, nâng cao đời 

sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Phát huy vai trò của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch các cấp, Tổ COVID cộng đồng trong việc tập trung truy 

vết, điều tra, tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện khai báo y tế 

và phòng, chống dịch theo quy định. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách 

đối với người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện kịp 

thời các chế độ hỗ trợ phòng, chống dịch cho các lực lượng tham gia phòng, chống 

dịch theo quy định. 

9. Công an huyện, Đội trật tự đô thị huyện, UBND các xã, thị trấn duy trì 

việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành kiểm tra, rà 

soát kỹ các hoạt động trên địa bàn, không để tồn tại các bãi xe tự phát, taọ ke ̃hở, 

nguy cơ lây lan dịch bêṇh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định. 

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

an huyện, Đồn Biên phòng Hữu Nghị, UBND các xã, thị trấn; Công ty Cổ phần 

Hữu Nghị Xuân Cương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đồng chí Chủ tịch MTTQ tỉnh (Báo cáo); 

- Công an tỉnh, các Sở: Y tế, GTVT, Công Thương; 

- Ban QL khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện; 

- Tổ công tác liên ngành 2763 huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                   

                   Nguyễn Duy Anh 
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