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Số:       /BC-TCT2763 Cao Lộc, ngày 21  tháng 11 năm 2021 
V/việc tăng cường kiểm tra phòng chống 

       dịch Covid-19 khu vực cửa khẩu 

                  Quốc tế Hữu Nghị 

  

 Kính gửi:  

 

 

- Công an tỉnh, Hải quan tỉnh, Sở Công Thương, 

GTVT, Y tế, Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng – 

Lạng Sơn; 

- Các cơ quan thành viên Tổ công tác 2763; 

- Các doanh nghiệp, công ty, tổ chức cá nhân. 

 

 Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay. Căn cứ Nghị quyết 

số:128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời 

“thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; 

UBND huyện đã ban hành Công văn số:3281/UBND-VP ngày 20/11/2021 

về việc triển khai một số biện pháp cấp bách tạm thời trong phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện Cao Lộc trong tình hình mới. Từ 0h ngày 21/11/2021  

địa bàn thị trấn Đồng Đăng triển khai một số biện pháp cấp bách tạm thời trong 

phòng, chống dịch Covid-19. 

Tổ trưởng Tổ công tác 2763 giao các cơ quan thành viên Tổ công tác 2763 

triển khai ngay một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 tại 

khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị như sau: 

1. Các cơ quan thành viên Tổ công tác 2763, quán triệt đến toàn thể cán bộ 

nhân viên, chủ hàng, chủ phương tiện vận tải, người thực hiện giao dịch tại khu 

vực cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị biết cần nghiêm chỉnh thực hiện tốt công tác 

phòng chống dịch Covid-19 và thông điệp 5K của Bộ y tế. 

2. Tất cả người vào khu vực cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cần xuất trình giấy 

xét nghiệm tets nhanh hoặc xét nghiệm PCR còn hiệu lực âm tính với SARS-CoV-

2 theo quy định. Giao Đồn Biên phòng Hữu Nghị, Trung tâm Y tế huyện kiểm tra 

thực hiện đảm bảo theo quy định.  

3. UBND huyện, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện đã dán các mã QR 

tại các địa điểm phục vụ khai báo nhanh y tế tại các điểm chốt. Yêu cầu các cơ 

quan thành viên Tổ công tác 2763 thông tin đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, 

doanh nghiệp vận tải, các công ty và người đến liên hệ công tác tại khu vực cửa 

khẩu cài đặt ứng dụng PC-Covid và Sổ sức khỏe điện tử để quét mã QR theo quy 

định. Đảm bảo truy viết nhanh chính xác khi có tình huống xảy ra. 

4.  Các cơ quan thành viên Tổ công tác 2763 nghiêm túc triển khai thực hiện 

các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19, để khu vực cửa khẩu 

giữ vững vùng Xanh, đảm bảo thuận lợi cho xuất, nhập khẩu hàng hóa. Định kỳ 

hàng ngày báo cáo về UBND huyện, Bộ phận thường trực Tổ công tác 2763 để 
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tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch tỉnh Lạng Sơn 

theo quy định.  

5. Các cơ quan thành viên Tổ công tác 2763 chuẩn bị các phương án, kịch bản 

sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh dịch bệnh, không để bị động bất 

ngờ. Đề xuất kiến nghị kịp thời với Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác 

2763 những khó khăn vướng mắc để thống nhất trong chỉ đạo điều hành. 

6. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19, 

đề xuất truy cứu trách nhiệm hình sự nếu làm lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng. 

Khen thưởng động viên kịp thời những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. 

Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, Tổ trưởng Tổ công tác 2763 giao các cơ 

quan thành viên Tổ công tác 2763, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tích cực triển 

khai thực hiện. Đảm bảo vùng Xanh khu vực cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- các cơ quan thành viên Tổ công tác 2763; 

- CPVP; 

- Lưu VT. 

TỔ TRƯỞNG TÔ CÔNG TÁC 2763 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Duy Anh 
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