
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN VĂN LÃNG 

 
 Số: 2242/UBND-VP 

V/v thực hiện nghiêm túc các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 tại địa 

bàn cửa khẩu Tân Thanh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       Văn Lãng, ngày 8  tháng 8 năm 2021 

                                                                                  

                        Kính gửi: - Công ty Cổ phần Thương mại vận tải Bảo Nguyên;

                               - Đồn Biên phòng Tân Thanh; Công an huyện; 

                                        - Trung tâm Quản lý Cửa khẩu Tân Thanh- Cốc Nam 

 

 

Trước diễn biến phức tạp  của dịch COVID-19 ở trong nước và trên địa bàn 

huyện, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhất là tại khu vực cửa khẩu Tân 

Thanh. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng, doanh nghiệp trên địa bàn xã Tân Thanh đã 

tích cực triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nhất là công tác quản 

lý người và phương tiện ra, vào khu vực cửa khẩu, đặc biệt là đối với lái xe đường 

dài ở các tỉnh thành phía Nam trở hàng nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu Tân 

Thanh; thực hiện nghiêm công tác quản lý đội lái xe chuyên trách tại Bãi xe Bảo 

Nguyên để đảm bảo thông quan hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc.   

Tuy nhiên, để đảm bảo quản lý chặt chẽ hơn nữa Đội lái xe chuyên trách, 

tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh cho đội lái xe chuyên trách tại Bãi xe Bảo 

Nguyên, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Công ty Cổ phần Thương mại Vận Tải Bảo Nguyên bố trí 01 phòng 

chờ  và  xe đưa đón Lái xe chuyên trách từ khu nghỉ trọ ra điểm chờ giao nhận 

xe với lái xe đường dài, thực hiện từ ngày 08/8/20201.  

2. Đồn Biên phòng Tân Thanh chỉ đạo Đội quản lý, giám sát nhân viên, 

lái xe tại Bãi xe Bảo Nguyên bố trí lực lượng quản lý, giám sát chặt chẽ lái xe 

chuyên trách; nhân viên, lái xe tại bãi xe Bảo Nguyên. 

3. Trung tâm Quản lý Cửa khẩu Tân Thanh- Cốc Nam phối hợp với các 

lực lượng quản lý, giám sát chặt chẽ Đội lái xe chuyên trách tại Bãi xe Bảo 

Nguyên. 

4. Đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh, 

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn phối hợp với Ủy ban 

nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vị, lực lượng trên địa bàn khu vực cửa khẩu Tân 

Thanh thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19.  
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UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp trên địa bàn cửa 

khẩu Tân Thanh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Đoàn Thị Hậu, CT HĐND tỉnh (b/c);   

- TT Huyện ủy (b/c); 

- Công an tỉnh (p/h chỉ đạo);  

- BCH Biên phòng tỉnh (p/h chỉ đạo); 

- Ban Quản lý khu KTCK; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Tổ công tác liên ngành phòng, chống dịch  

COVID-1  huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

Lê Tuấn Minh 
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