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Thực hiện Thông báo số 688/TB-UBND ngày 27/11/2021 của UBND tỉnh về 

kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại 

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

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Cao Lộc, Ủy 

ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị huyện, các cơ quan thành viên Tổ 

công tác 2763, UBND các xã, thị trấn tích cực triển khai thực hiện tốt một số nhiệm 

vụ sau: 

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19các xã, thị trấncăn cứ Kế hoạch số 

370/KH-UBND ngày 25/11/2021 của UBND huyện về thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Cao Lộc khẩn trương phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị chức năng (như: trạmy tế, công an xã, trường học...) huy động 

nhân lực theo phương châm “Bốn tại chỗ” thực hiện các biện pháp thần tốc truy vết, 

xét nghiệm sàng lọc, phân loại và tổ chức cách ly theo quy định. Xây dựng phương 

án, kế hoạch để sẵn sàng mở rộng các khu cách ly y tế tập trung nếu số ca nhiễm tiếp 

tục tăng cao trong thời gian tới. 

2.Tiếp tục tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính 

phủ, của các bộ, ngành trung ương, của tỉnh, huyện về thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chủ động theo phương châm “Đi trước một 

bước, nâng cao một mức”, tích cực kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch ở mức 

cao; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; không để bị động, bất ngờ trong ứng phó 

với các tình huống dịch bùng phát trên diện rộng. 

3. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau 

Kính gửi:  

-  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, Công an huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
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để người dân nâng cao cảnh giác, chấp hành và thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch, nhất là thông điệp 5K,5K+, không được lơ là, chủ quan. Kích hoạt 

và phát huy hiệu quả hoạt động các Tổ COVID cộng đồng trong việc thực hiện 

phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, quản lý chặt chẽ công dân khi ra, vào địa bàn, 

người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. 

4.Tại các khu cách ly tập trung: chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống 

dịch; bố trí phòng cách ly, khu cách ly phù hợp theo nhóm có cùng mức độ nguy cơ 

mắc dịch COVID-19 để tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Quan tâm chăm sóc 

tốt đời sống, vật chất, tinh thần cho các đối tượng trong khu cách ly, đặc biệt các đối 

tượng là trẻ em thực hiện đúng, đầy đủ chế độ theo quy định. 

5.Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục linh hoạt trong chỉ đạo các Trường 

học trên địa bàn tổ chức dạy trực tiếp, dạy trực tuyến để đảm bảo chất lượng giáo dục, 

cũng như đảm bảo các biện pháp phòng, chống COVID-19. 

6.Giao Chốt kiểm soát dịch khu Trung chuyển hàng hóatăng cường công tác 

tuyên truyền, quản lý chặt chẽ các lái xe tại bãi xe khu trung chuyển hàng hóa, cung 

cấp dịch vụ ăn uống, vệ sinh… bảo đảm phù hợp, an toàn trong phòng, chống dịch; 

phối hợp chặt chẽ với Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Đồn Biên phòng cửa 

khẩu Quốc tế Hữu Nghị trong điều tiết xe ra vào trong khu vực cửa khẩu, đảm bảo an 

toàn giao thông, hạn chế ùn tắc và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. 

7.Quyết tâm giữ vững Vùng xanh tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đảm 

bảo lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu. Yêu cầu 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, Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện cần tăng cường 

tuyên truyền, quản lý, giám sát chặt chẽ số lượng lái xe, phụ xe đường dài vận chuyển 

hàng hoá xuất nhập khẩu đảm bảo theo quy địnhnhư: khai báo y tế, xét nghiệm…; 

tăng cường tuyên truyền và quản lý chặt chẽ các lái xe đường dài đang cách ly tại 

Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương; điều tiết xe vào bến bãi hợp lý đỗ giãn cách 

giữa các xe, không tập trung quá nhiều xe tại một thời điểm để bảo đảm an toàn cũng 

như thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt cần phối hợp chặt chẽ để 

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

cần thường xuyên trao đổi thông tin với phía đối diện về tình hình dịch và biện pháp 

phòng, chống dịch, kịp 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. 

8. Giao Trung tâm quản lý cửa khẩu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu 

Nghị chuẩn bị phương án đưa lái xe đường dài đến ăn nghỉ tập trung tại khu Dragon 

(xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng) để đảm bảo giãn cách tại khu nhà nghỉ cho lái xe 

đường dài tại khu nhà nghỉ tập trung tại chốt B2. 
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UBND huyện yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị huyện, thành viên Tổ công tác 

2763, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện; 

- Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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