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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 
Số:          /UBND-VP 

V/v tăng cường các biện pháp 

kiểm soát người và phương tiện 

từ vùng dịch trở về địa phương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Cao Lộc, ngày        tháng 10 năm 2021 

  

        Kính gửi:      

- Các phòng, đơn vị: Trung tâm Y tế huyện; Công an huyện; 

phòng Kinh tế và Hạ tầng;  

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1428/UBND-KGVX, ngày 07/10/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát người 

và phương tiện từ vùng dịch trở về tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện yêu cầu thủ 

trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Giao Trung tâm Y tế, Công an huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đồn 

Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, UBND các xã, thị trấn, Chốt kiểm soát 

dịch COVID-19 tại Khu vực cửa khẩu Hữu Nghị: tăng cường kiểm soát chặt chẽ 

người và phương tiện vào địa bàn huyện, yêu cầu khai báo y tế và kiểm tra các 

giấy tờ theo đúng quy định; điều tiết phân luồng, bảo đảm giãn cách để tránh lây 

nhiễm chéo.  

2. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn 

khẩn trương thực hiện khám sàng lọc, phân loại và cách ly phòng, chống dịch 

COVID-19 đối với người di chuyển từ các vùng nguy cơ về địa bàn huyện theo 

chỉ đạo tại Công văn số 8318/BYT-DP ngày 03/10/2021 của Bộ Y tế và các quy 

định khác có liên quan.   

3. Giao UBND các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo Công an xã, Tổ 

COVID cộng đồng tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện, quản lý các trường 

hợp từ vùng dịch COVID-19 về địa bàn để quản lý theo quy định của ngành Y 

tế; chú trọng tuyên truyền rộng rãi đến người dân về việc khi có người thân hoặc 

phát hiện có người trở về từ các vùng có dịch COVID-19 thì vận động khai báo 

y tế hoặc báo tin cho chính quyền địa phương, lực lượng chức năng nhắc nhở, 

yêu cầu thực hiện khai báo y tế, khám sàng lọc, cách ly theo quy định. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện quan 

tâm, tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân và doanh nghiệp 

trên địa bàn hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía Nam trở về bằng vật chất và tinh 

thần. 
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UBND huyện giao các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện theo quy định. Đồng thời đề nghị Ủy ban 

MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện triển khai thực hiện đến đông 

đảo đoàn viên hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy; HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- BCĐ phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện, 

cấp xã, Tổ công tác 2763; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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