
UBND HUYỆN CAO LỘC 

BAN CHỈ ĐẠO COVID 19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /BCĐ-VP 

V/v tăng cường biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Đặc 

biệt đảm bảo an toàn xuất nhập khẩu hàng 

hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị 

          Cao Lộc, ngày      tháng 8  năm 2021 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch  

   COVID-19 huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm quản lý cửa khẩu, Chi 

cục Hải quan Hữu Nghị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế 

Hữu Nghị, Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương; 

- Các công ty, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vận tải; 

- UBND thị trấn Đồng Đăng, các xã Phú Xá, Bảo Lâm. 

 

Thực hiện Công văn số 1004/UBND-KGVX ngày 24/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho các đơn vị vận 

chuyển hàng hóa; 

Để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

huyện. Đặc biệt đảm bảo an toàn xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cao Lộc yêu cầu thực hiện một 

số nội dung sau:  

1. Giao chốt kiểm soát dịch tại cửa khẩu Hữu Nghị kiểm tra, kiểm soát chặt 

chẽ người và phương tiện ô tô, vận chuyển hàng hóa vào cửa khẩu Quốc tế Hữu 

Nghị. Yêu cầu tất cả các lái xe đi vào của khẩu Hữu Nghị đều phải lấy mẫu xét 

nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ngay tại chốt kiểm soát dịch 

Covid-19, ngay cả khi đã có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với 

SARS-CoV-2 được thực hiện trong vòng 3 ngày (tức 72 giờ) còn giá trị. 

2. Yêu cầu tất cả các lái xe, phụ xe đường dài khi đến khu vực cửa khẩu 

Quốc tế Hữu Nghị sau khi giao hàng đều phải ăn nghỉ, sinh hoạt tại chỗ ở khu vực 

lưu trú dành riêng cho lái xe đường dài do Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 huyện 

bố trí. Giao Đồn Biên phòng Hữu Nghị, Trung tâm y tế huyện và Công ty cổ phần 

Hữu Nghị Xuân Cương sắp xếp bố trí chỗ ăn nghỉ cho lái xe đường dài đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và thực hiện tốt trong công tác phòng chống 

dịch COVID-19. Triển khai thực hiện tốt phương án cách ly, khoanh vùng dập dịch 

phù hợp với thực tiễn phát sinh tại nơi ăn nghỉ tập trung của Công ty cổ phần Hữu 

Nghị Xuân Cương đã được UBND huyện, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện 

ký duyệt ban hành. 

3. Đề nghị Trung tâm quản lý cửa khẩu, Chi cục Hải quan Hữu Nghị, Đồn 

Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị thông tin đến các doanh nghiệp xuất nhập 



khẩu hàng hóa, doanh nghiệp vận tải có hàng hóa tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị 

biết để chỉ đạo lái xe đường dài hợp tác lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng 

nguyên SARS-CoV-2, đăng ký nơi ăn nghỉ tập trung tại nơi ăn nghỉ tập trung của 

Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương theo quy định. Từ chối cung cấp dịch vụ 

giao nhận hàng hóa đối với các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, lái xe khi không 

chấp hành tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.   

4. Đề nghị các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, các doanh nghiệp 

vận tải phối hợp với BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện quản lý tốt lái xe 

đường dài đến nhận và giao hàng tại khu vực cửa khẩu. Chấp hành tốt các quy định 

về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 hiện nay đảm bảo an toàn xuất 

nhập khẩu hàng hóa khu vực cửa khẩu Hữu Nghị. Đại diện chủ doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp vận tải, các lái xe đường dài ký cam kết đảm 

bảo công tác phòng chống dịch tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị.  

5. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện giao Trung tâm y tế 

huyện, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị, Chi cục Hải Quan Hữu nghị, 

Trung tâm quản lý cửa khẩu, Công an huyện tích cực kiểm tra đôn đốc việc chấp 

hành quy định công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện và đặc biệt 

khu vực cửa khẩu Hữu Nghị. 

6. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện, Tổ công tác 2763, các 

đơn vị lực lượng chức năng duy trì trực 24/24 giờ tại các Chốt kiểm soát dịch trên 

địa bàn huyện, thực hiện việc thu thập thông tin, khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, 

phun khử khuẩn, thông tin tuyên truyền. Sẵn sàng nhân lực, các trang thiết bị, vật 

tư, hóa chất, phương tiện đảm bảo triển khai nhanh khi phát hiện các trường hợp 

dương tính với SARS-CoV-2. Tố chức truy vết nhanh các đối tượng F1, F2, 

khoanh vùng gọn, phun khử khuẩn xử lý kịp thời theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Cao Lộc yêu cầu các phòng, 

đơn vị chức năng, Tổ công tác 2763 tích cực triển khai thực hiện. Đồng thời đề 

nghị các cơ quan đơn vị, các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan 

phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo an toàn khu vực cửa khẩu Hữu Nghị theo 

quy định./. 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như K/gửi; 

- các Sở Y tế, Công Thương, GTVT; 

- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh; 

- Ban QLKKTCK ĐĐ – LS;  
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;                                                          
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các Phòng, Ban, Đoàn thể huyện; 
- CPVP; 
- Lưu VT.                                      
 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO  

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Duy Anh 
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