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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Cao Lộc, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Công an huyện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu 

Quốc tế Hữu Nghị; Trung tâm quản lý cửa 

khẩu, Chi cục Hải quan Hữu Nghị, Công ty 

cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương; 

- Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc;  

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị huyện. 

 

Thực hiện Thông báo số 736/TB-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc thông báo Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ 

tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

và thúc đẩy thông quan hàng hóa tại khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. UBND 

huyện yêu cầu các cơ quan thành viên Tổ công tác 2763, các phòng, ban, đơn vị 

huyện tích cực triển khai, thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đối với công tác kiểm soát dịch COVID-19 trên người 

- Công tác quản lý Đội lái xe chuyên trách chưa được chặt chẽ (còn có hiện 

tượng lái xe chuyên trách tự ý rời khỏi khu cách ly tập trung). Đề nghị Công ty cổ 

phần Hữu Nghị Xuân Cương tăng cường công tác quản lý, giám sát Đội lái xe chuyên 

trách đảm bảo chặt chẽ từng khâu và chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống 

dịch Covid-19. Phối hợp với UBND thị trấn Đồng Đăng xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. 

- Một số cán bộ, nhân viên của các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi, các cá 

nhân làm dịch vụ xuất nhập khẩu tại cửa khẩu chưa được quản lý chặt chẽ. UBND 

huyện giao Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Trung tâm quản lý cửa 

khẩu, Chi cục Hải quan Hữu Nghị, Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương, Trung 

tâm Y tế huyện tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các trường 

hợp này, tạo lòng tin cho phía Trung Quốc yên tâm thực hiện các hoạt động xuất nhập 

khẩu hàng hóa. 

2. Về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đảm bảo phòng chống dịch. 

- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Công an huyện phối hợp chỉ 

đạo tăng cường tuần tra, kiểm tra, giám sát tại các khu vực cửa khẩu, khu lưu trú 

tập trung, khu dừng đỗ phương tiện, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.  
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- Giao TTYT huyện tiến hành phun khử khuẩn định kỳ nhằm đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch Covid-19. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm quản lý cửa khẩu, 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân 

Cương kiểm tra, giám sát Hợp tác xã Đồng Tâm đảm bảo vệ sinh môi trường tại các 

khu vực cửa khẩu, khu lưu trú tập trung, khu dừng đỗ phương tiện.  

3. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp tục tham mưu cho UBND 

huyện trao đổi, hội đàm, cung cấp thông tin cho phía Quảng Tây, Trung Quốc đảm 

bảo công khai, minh bạch và kịp thời để tạo sự tin tưởng của phía Bạn về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Đặc biệt là khu vực cửa khẩu 

Quốc tế Hữu Nghị và dọc tuyến biên giới. 

4. Đề nghị Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương và các doanh nghiệp 

xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. 

 Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức thu 

các loại giá dịch vụ theo quy định; Đồng thời rà soát, giảm các khoản thu từ lái xe, 

chủ hàng để góp phần giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, thương nhân kinh 

doanh xuất nhập khẩu hàng hóa trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, phải 

lưu xe nhiều ngày tại bến bãi. 

UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị thành viên Tổ công tác 2763, các 

phòng, ban, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                     
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- BCĐ phòng chống dịch COVID-19 

cấp huyện; 

- Các thành viên Tổ công tác 2763; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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