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      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Văn Lãng, ngày 28 tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:      

- Ban quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 

- Các cơ quan ban ngành đoàn thể, đơn vị lực lượng          

vũ trang trên địa bàn; 

- Đội Quản lý thị trường số 7; 

- Chi cục Hải Quan Tân Thanh, Cốc Nam; 

- Công ty CPVTTM Bảo Nguyên; 

- Công ty CPSX và XNK Đạt Phát; 

- Công CPĐT kho bãi Cốc Nam - Thiên Trường; 

- UBND các xã thị trấn. 

 

Trước diễn biến tình hình rất phức tạp của dịch COVID-19 trong nước và trên 

địa bàn huyện, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo như Công văn 

số 2081/UBND-VP ngày 19/7/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu, Công văn số      UBND-VP ngày 

   7      về tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền ph ng, chống dịch 

COVID-   tại khu vực cửa khẩu.  

Tuy nhiên trong quá trình triển khai, thực hiện vẫn còn một số đơn vị thực 

hiện chưa nghiêm túc, chưa thật sự quyết liệt, hiệu quả trong công tác phòng 

chống dịch, nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. UBND huyện yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác ph ng chống 

dịch cụ thể sau: 

1. Tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, Tân Mỹ: “Thống nhất từ 9 giờ 00 

phút ngày 29/7/2021 tạm dừng một số hoạt động như: Hàng quán vỉa hè, các 

quán ăn đêm; các dịch vụ xông hơi, karaoke, spa, phòng tập gym, phòng tập 

yoga, phòng tập các môn thể dục khác; các hoạt động TDTT, hoạt động vui 

chơi, giải trí đông người; điểm truy cập Internet, trò chơi điện tử; nhà hàng, 

cơ sở kinh doanh ăn uống chỉ được bán hàng cho khách mang về, nghiêm 

cấm phục vụ khách tại chỗ, dừng các hoạt động tập trung đông người”. 

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần 

thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, 

tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu 

trang và giữ khoảng cách tối thiểu  m khi giao tiếp. 

Thực hiện khai báo y tế hằng ngày trên website www.tokhaiyte.vn hoặc 

ứng dụng Ncovi, Bluezone. Liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế 

http://www.tokhaiyte.vn/
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khi xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị giác... 

 Các cơ sở được phép hoạt động kinh doanh dịch vụ: Chợ dân sinh,        

cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn chỉ bán 

các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho   

Nhân dân trên địa bàn; cửa hàng thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ 

khám chữa bệnh và ph ng chống dịch; cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh, ngân 

hàng, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng 

hóa, nhưng phải đáp ứng điều kiện ph ng chống dịch theo quy định và chủ cơ sở 

phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người lao động và cộng đồng; yêu cầu 

kiểm soát toàn bộ người đến mua hàng sử dụng dịch vụ và khai báo y tế bằng mã 

QRCode. 

2. UBND các xã, thị trấn: 

Từ 9 giờ 00 phút ngày 29/7/2021 tạm dừng một số hoạt động không 

thiết yếu như: hàng quán vỉa hè, các quán ăn đêm, các dịch vụ xông hơi, 

karaoke, spa, phòng tập gym, phòng tập thể dục khác; điểm truy cập 

Internet, trò chơi điện tử; nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống chỉ được bán 

hàng cho khách mang về, nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ. 

 Đối với các đám cưới, đám hỏi chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình, không 

tụ tập quá    người và phải đảm bảo các biện pháp ph ng chống dịch, thực hiện 

dãn cách theo quy định. 

 Đối với đám hiếu chỉ tổ chức không quá    người và phải đảm bảo các 

biện pháp ph ng chống dịch, thực hiện dãn cách theo quy định. 

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ph ng, chống dịch bệnh như: 

Không đeo khẩu trang, đưa tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh, gây mang hoang 

trong nhân dân, trốn tránh không khai báo y tế hoặc khai báo gian dối, không 

trung thực … 

Hạn chế tổ chức các cuộc họp, nếu cần thiết phải họp thì nên tổ chức bằng 

hình thức trực tuyến. Trường hợp phải tổ chức họp tập trung thì giảm số lượng 

người tham dự ở mức phù hợp, ngồi dãn cách, đeo khẩu trang và bảo đảm các 

biện pháp ph ng chống dịch khác theo quy định. 

Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp ph ng, chống dịch; chủ động, linh hoạt 

trong phòng, chống dịch. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng 

đồng để tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp ph ng, chống dịch; thực hiện 

mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp ph ng, chống dịch COVID-   tại địa 

bàn quản lý. 

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân những kiến thức và kỹ năng tự 

bảo vệ mình và gia đình, nâng cao ý thức công dân trong ph ng chống dịch.  

3. Kiểm soát, quản lý, khai báo y tế và giám sát chặt chẽ người từ các tỉnh, 

thành phố đến huyện và người của huyện đi đến các tỉnh, thành phố trở về, đặc 

biệt là đến, về từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện các biện pháp ph ng, chống 
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dịch theo Chỉ thị  6 CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Tăng cường quản lý di biến động của Nhân dân trên địa bàn, tuyên truyền 

để Nhân dân hạn chế tối đa di chuyển ra khỏi địa phương đang cư trú. Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức và mọi người 

dân không đến các địa phương có dịch. Trong trường hợp thật sự cần thiết phải di 

chuyển đến địa phương có dịch thì người dân phải thông báo cho chính quyền 

cấp xã nơi đang cư trú (cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị) biết để theo dõi, đồng thời quản lý khi trở về; UBND cấp huyện chỉ 

quản quản lý chặt chẽ số công dân trở về từ vùng dịch, đồng thời chỉ đạo việc xét 

nghiệm, cách ly theo quy định. Các trường hợp vi phạm các biện pháp ph ng, 

chống dịch đều phải được xử lý nghiêm theo đúng quy định. 

UBND các xã, thị trấn, các lực lượng chức năng siết chặt hơn nữa công tác 

quản lý, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra và xử phạt nghiêm các trường hợp 

vi phạm; đặc biệt là những hành vi không đeo khẩu trang, khai báo y tế không 

trung thực, các cơ sở kinh doanh không thực hiện các quy định về ph ng chống 

dịch. Đồng thời, cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về ph ng, chống dịch COVID-   trong tình hình mới; nhắc nhở người dân 

không chủ quan, lơ là và nâng cao ý thức trách nhiệm, cùng cả nước nhanh chóng 

đẩy lùi dịch bệnh.  

4.  Giao cho Đồn Biên ph ng Tân Thanh, Đồn Biên ph ng Na Hình phối 

hợp với Công an huyện, các lực lượng khu vực cửa khẩu, UBND các xã biên giới; 

các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức rà soát, có biện pháp quản lý, 

giám sát chặt chẽ về ph ng, chống dịch COVID-   đối với lái xe từ các địa 

phương khác đến các cửa khẩu, đảm bảo    % các phương tiện ra vào cửa khẩu 

phải được khử khuẩn,    % người vào khu vực cửa khẩu phải đeo khẩu trang, 

khai báo y tế, có kết quả xét nghiệm PCR (còn có giá trị 5 ngày).    

5.  iao cho Trung tâm   tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan khẩn trương “truy vết thần tốc” các trường hợp F , F  liên quan đến các 

trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm dịch bệnh COVID-19, hướng dẫn công tác   

quản lý, giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế đối với đội ngũ lái xe tại các bến bãi khu 

vực cửa khẩu theo đúng quy định. Thực hiện công tác tiêm phòng cho nhân dân đảm 

bảo an toàn, hiệu quả, theo kế hoạch đã xây dựng. 

6.  Đề nghị Ban quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chỉ đạo và yêu 

cầu các Công ty VTTM Bảo Nguyên, Công ty CPSX và XNK Đạt Phát, Công 

CPĐT kho bãi Cốc Nam - Thiên Trường phân khu vực bãi xe phối hợp với các 

doanh nghiệp, lực lượng Biên ph ng, Hải quan, Kiểm dịch rà soát, phân loại, bố trí 

chỗ cho lái xe ăn, nghỉ trong thời gian chờ thông quan hoặc chờ kết quả xét nghiệm.  

Khẩn trương, chủ động liên hệ với các chủ hàng, có phương án bố trí lực 

lượng lái xe, trao đổi với lực lượng chức năng của phía Trung Quốc để nhanh chóng 

triển khai các hoạt động thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn. 

7. Phòng Văn hoá – Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền 

thông: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình 
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thức khác nhau (trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tuyên truyền 

lưu động), yêu cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp ph ng chống dịch. Đồng 

thời, đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp vi phạm quy 

định ph ng, chống dịch bị xử lý để răn đe, cảnh báo. 

8. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo, thực 

hiện hoạt động có hiệu quả các Tổ COVID-19 cộng đồng; Thủ trưởng các cơ quan,     

đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác ph ng chống dịch, chịu trách nhiệm trước   

Chủ tịch UBND huyện nếu để tình hình dịch bệnh lây lan trên địa bàn, công khai 

minh bạch về các biện pháp ph ng chống dịch để nhân dân yên tâm, tin tưởng. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. . 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b c); 

- Sở   tế, Công thương; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ CH BĐ BP tỉnh; 

- Cục QL TT tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ ph ng, chống dịch  

COVID-   huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

Lê Tuấn Minh 
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