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Căn cứ Thông báo số 685/TB-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh về kết 

luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình 

xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu Tân 

Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.  

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, giữ an toàn trong khu 

vực cửa khẩu; tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá 

qua địa bàn tỉnh nói chung và qua cửa khẩu Hữu Nghị nói riêng. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đồng chí thành viên Trung tâm Chỉ huy 

phòng, chống dịch COVID-19 huyện, các phòng, ban, đơn vị huyện, UBND các xã, 

thị trấn tích cực triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số: 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ và Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh về thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trên cơ 

sở tình hình thực tế để đánh giá mức độ dịch, áp dụng và thực hiện phù hợp với tình 

hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.  

2. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của các Tổ COVIDcộng đồng; phối hợp 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 phù hợp theo đúng quy định; đẩy mạnh công tác thông tin 

tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân nâng cao cảnh giác, chấp hành và 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thông điệp 5K, không 

được lơ là, chủ quan; các cơ sở cung ứng dịch vụ (nhà hàng, quán ăn,...) cân nhắc quy 

định thời gian mở cửa, giảm số người, áp dụng quét mã QR-Code; cần tuyên truyền, 

khuyến cáo đám cưới, đám hỏi, đám tang giảm quy mô, hạn chế mời người ngoài 

tỉnh,... để bảo đảm phòng, chống dịch. Kích hoạt các Tổ COVID cộng đồng trong việc 

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

Kính gửi:  

- Công ty cổ phần khu trung chuyển hàng hóa Lạng Sơn; 

- Công an huyện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị; 

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

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 



2 

 

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. 

3.Trung tâm Y tế huyện tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh 

tiến độ tiêm vắc xin cho các đối tượng từ 12 - 14 tuổi; tư vấn đầy đủ các thông tin về 

vắc xin, quy trình tiêm cho trẻ và thân nhân của trẻ trước khi tiêm bảo đảm an toàn, 

hiệu quả; chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định điều trị bệnh nhân F0, cách ly đối 

tượng F1, tránh tình trạng lây nhiễm chéo. 

4. Đề nghị các thành viên tổ công tác 2763 tích cực triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 tại khu vực cửa khẩu, nhất là tại các bến bãi trong khu vực cửa khẩu, khu 

vực lưu trú đang thực hiện. 

5. UBND huyện đề nghị Công ty cổ phần trung chuyển hàng hóa Lạng Sơn 

phối hợp, tạo điều kiện về mặt bằng bãi đỗ xe Khu trung chuyển hàng hóa. Đảm bảo 

đường ra vào bãi đỗ xe Khu trung chuyển hàng hóa được thuận lợi. Đồng thời cùng 

với UBND huyện trong đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên dự án khu 

trung chuyển hàng hóa, đặc biệt tại bãi đỗ xe Khu trung chuyển hàng hóa.  

6. Giao Công an huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y tế 

huyện, Đội QLTTĐT huyện, UBND xã Phú Xá cử lực lượng tham gia trực làm nhiệm 

vụ tại Chốt kiểm soát dịch bãi đỗ xe khu trung chuyển hàng hóa. Giao Công an huyện 

phân công cán bộ đảm nhận chốt trưởng, ca trưởng; Giao TTYT huyện cử nhân viên đảm 

nhận Chốt phó, Ca phó; Giao Đội QLTTĐT huyện, UBND xã Phú Xá phân công lực 

lượng trực các ca theo quy định. 

 7. Đối với nhiệm vụ sắp xếp phương tiện dừng chờ xuất khẩu qua cửa khẩu 

Hữu nghị tại Chốt kiểm soát dịch bãi xe Khu trung chuyển hàng hoá, UBND huyện 

giao nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức thiết lập lại cơ sở vật 

chất, bố trí mặt bằng sân bãi tại Khu trung chuyển hàng hóa để phục vụ sắp xếp phương 

tiện dừng chờ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trong thời điểm lưu lượng 

hàng hoá tăng cao, thời gian hoàn thành xong trước ngày 26/11/2021. 

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính kế hoạch tham mưu cho UBND 

huyện thanh quyết toán đợt 1 đối với các hạng mục công trình tại Khu trung chuyển 

hàng hoá theo quy định. 

- Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch; Đội Quản lý trật tự đô thị huyện chuẩn bị 

phương án quản lý thu phí dịch vụ tại khu trung chuyển hàng hoá, tổ chức thu nộp 

ngân sách Nhà nước theo quy định. 

- Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu ban hành Quyết định 

thành lập lại Chốt kiểm soát dịch Covid-19 bãi xe khu trung chuyển hàng hóa. Tham 

mưu phân công lực lượng trực thực hiện nhiệm vụ và đôn đốc các phòng, đơn vị thực 

hiện nhiệm vụ được giao. 
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- Đội QLTTĐT huyện lập dự toán và bổ sung cơ sở vật chất các điểu kiện cần 

thiết phục vụ công tác quản lý điều hành bãi xe. Ký hợp đồng với các tổ chức cá nhân 

đảm bảo công tác duy tu bãi xe, cung cấp điện, nước theo quy định.  

8. Công an huyện phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh phân 

luồng và điều hành xe oto vào bãi. Phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu 

Nghị điều hành xe ra khỏi bãi để vào cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đảm bảo an toàn giao 

thông và phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị huyện, UBND các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện, báo cáo UBND huyện những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm 

quyền./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- TT Huyện ủy (báo cáo); 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên Tổ công tác 2763; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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