
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 8 năm 2021 
V/v tiếp tục nâng cao các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19  

trên địa bàn huyện 

 

 

          

    Kính gửi:   

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

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

- Thành viên BCĐ phòng chống Covid-19 huyện, 

Tổ công tác 2763 huyện Cao Lộc; 

- UBND, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 các xã,   

thị trấn. 
 

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc đã ban hành công văn số 2079/UBND-VP 

ngày 29/7/2021 về việc tăng cường nâng cao các biện pháp phòng, chống dịch covid-

19 trên địa bàn huyện Cao Lộc. Theo đó Từ 0 giờ ngày 30/7/2021 đã thực hiện dừng 

một số dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn huyện. 

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid 19 trên địa bàn cả nước, đặc 

biệt địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh phía Nam. Địa bàn huyện 

Cao Lộc có số lượng lớn lái xe đường dài từ các tỉnh phía nam đến để thực hiện thủ 

tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị và các cửa khẩu khác qua 

tuyến quốc lộ 1A địa bàn huyện Cao Lộc. Do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch 

bệnh vào địa bàn huyện Cao Lộc.  

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

phát trong cộng đồng. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị huyện, 

UBND các xã, thị trấn; Đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã 

hội huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tập trung chỉ đạo, thực 

hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 

2079/UBND-VP ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc về việc tăng 

cường nâng cao các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Cao 

Lộc. 

2. Yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 các xã, thị trấn thông báo cho 

các khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện biết từ 00 giờ ngày 

23 tháng 8 năm 2021 phải dừng tiếp nhận khách nghỉ là lái xe đường dài, người đi 

cùng xe đường dài. Đồng thời thông báo cho lái xe, người đi cùng xe biết chủ trương 
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của huyện là yêu cầu tất cả lái xe đường dài, người đi cùng xe phải đến nơi ăn nghỉ 

tập trung tại các khu vực do Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện bố trí. 

3. Giao các thành viên Tổ công tác 2763 thông báo kịp thời đến các chủ doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu, chủ doanh nghiệp và chủ xe vận tải đường dài biết chấp hành 

đầy đủ các quy định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Cao Lộc. Tổ 

công tác 2763 phối hợp với Tổ công tác thông tin phòng chống dịch của tỉnh, Tổ công 

tác các Huyện, Thành phố để cập nhật thông tin di chuyển của xe đường dài, người 

trên phương tiện để kiểm soát tốt việc di chuyển đi lại, giao hàng, ăn nghỉ của lái xe 

và nhà xe đường dài trong phòng chống dịch Covid-19. Đảm bảo an toàn khu vực cửa 

khẩu Hữu Nghị phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa. 

4. Giao Trung tâm y tế huyện phối hợp với Đồn Biên phòng Hữu nghị, Trung 

tâm cửa khẩu Hữu Nghị, Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương đảm bảo quy trình 

tiếp nhận, bố trí nơi ăn nghỉ cho lái xe và nhà xe đường dài tại nơi ăn nghỉ tập trung. 

Kiểm soát chặt trẽ quy trình giao nhận hàng và xe chở hàng tại khu vực cửa khẩu Hữu 

Nghị, nếu phát hiện nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 kịp thời thông báo lực lượng 

chắc năng tại cửa khẩu ngừng cung cấp dịch vụ lưu chuyển hàng hóa đảm bảo công 

tác phòng chống dịch. Kiên quyết từ chối phục vụ các doanh nghiêp xuất nhập khẩu, 

doanh nghiệp, chủ xe vận tải hàng hóa không chấp hành công tác phòng chống dịch 

Covid-19 tại khu vực cửa khẩu. Xử lý nghiêm các trường hợp có nguy cơ cao, vi 

phạm quy định phòng chống dịch hoặc có hành vi gây lây lan dịch Covid-19.   

 UBND huyện yêu cầu yêu cầu các Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-

19 huyện, Tổ công tác 2736, các phòng, ban, ngành, đơn vị huyện, UBND các xã, 

thị trấn, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, các doanh nghiệp, chủ phương 

tiện vận tải đường dài và đề nghị ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội 

huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- VP UBND tỉnh (B/cáo); 

- Sở Y tế (B/cáo); 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                    Nguyễn Duy Anh 
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