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UBND HUYÊṆ CAO LỘC 

BAN CHỈ ĐAỌ PHÒNG, CHỐNG 

DIC̣H BỆNH COVID-19 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc 

Số:            /BCĐ-VP      Cao Lộc, ngày 25  tháng 8 năm 2021 

V/v thực hiện kiểm soát người và 

phương tiện đến từ huyện Văn Lãng  
  

      

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Quyết định số 1697/QĐ-UBND, ngày 25/8/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-

TTg để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Văn Lãng. Theo đó thời  

gian thực hiện giãn cách là 14 ngày, kể từ 12 giờ 00 phút ngày 25/8/2021. 

 Để kiểm soát, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn huyện Cao Lộc. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ cấp bách sau: 

1. Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Đăng và các xã Hồng Phong, Bình Trung: 

Tổ chức rà soát, lập danh sách cụ thể toàn bộ các tuyến đường mòn, lối mở, đường 

liên thôn thuộc phạm vi tiếp giáp với địa bàn huyện Văn Lãng; trên cơ sở đó tổ 

chức lập hàng rào ngăn cách, cắm biển cảnh báo và thông báo cho dừng toàn bộ 

việc đi lại của người dân thuộc huyện Văn Lãng sang địa phận khu dân cư của 

huyện Cao Lộc và người dân thuộc huyện Cao Lộc và các địa phương khác (nếu 

có) không sang huyện Văn Lãng; huy động lực lượng tham gia trực giám sát, kiểm 

tra việc chấp hành của người dân ở tại các vị trí trên. (trừ trường hợp đặc biệt vì lý 

do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần 

thiết do chủ tịch UBND xã, thị trấn quyết định). Giao chủ tịch UBND xã, thị trấn 

quyết định hình thức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo công tác 

phòng chống dịch Covid-19 theo quan điểm “Chủ động phòng dịch, không để các 

mối nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn”. 

2. Thành lập tổ công tác của xã, thị trấn và huy động tổ covid cộng đồng 

khẩn trương rà soát, lập danh sách toàn bộ những người từ địa bàn vùng dịch thuộc 

huyện Văn Lãng mới di chuyển đến để yêu cầu người dân trở về địa phương, nếu 

không trở về địa phương thì báo cáo cơ quan có thẩm quyền tổ chức cho đi cách ly 

tập trung theo quy định; việc rà soát, kiểm tra được tiến hành ngay từ 21 giờ 

ngày 25/8/2021, tổng hợp kết quả và báo cáo về huyện qua nhóm zalo “BCĐ 

phòng chống dịch COVID 19 Cao Lộc”. Đẩy mạnh hiệu quả và phát huy vai trò 

của Tổ Covid cộng đồng, thông tin tố giác của nhân dân về việc kiểm soát, quản lý 

người đi từ vùng dịch về để kịp thời xử lý. Quyết tâm không được để xuất hiện các 

ca lây nhiễm Covid- 19 trong cộng đồng. 

3. Đối với các điểm chốt được lập theo quyết định của Chủ tịch UBND 

huyện Cao Lộc hoặc lập chung với huyện Văn Lãng, chủ tịch UBND xã, thị trấn 

chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan và chủ động nắm tình hình, xây dựng lịch 



 

 

phân công, điều phối nhân lực để trực tại chốt đảm bảo an toàn, ANTT, thực hiện 

nghiêm về các quy định phòng chống dịch; lập sổ nhật ký trực hàng ngày và ghi 

chép đầy đủ theo quy định. 

4. Chủ động thông tin, báo cáo định kỳ hàng ngày bằng điện thoại về Ban 

Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện qua bộ phận Văn phòng 

HĐND&UBND huyện (liên hệ đồng chí Đàm Văn Ngôn, điện thoại: 0349 964 

163); trường hợp khẩn cấp báo cáo trực tiếp đối với đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, 

Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện Cao 

Lộc (Đt: 0988 350 464) hoặc đồng chí Hứa Anh Tuấn, Chánh Văn phòng HĐND 

và UBND huyện (Đt: 0915 396 336).  

 Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu chủ tịch UBND thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Huyện ủy (Báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Duy Anh 
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