
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2021 

V/v tổ chức cách ly F1 tại Tiểu 

đoàn Huấn luyện cơ động D19 Bộ 

đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn  

 
Kính gửi: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. 

 

Hiện nay, tình hình dịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang diễn biến phức 

tạp, đặc biệt tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn trong những ngày gần đây liên 

tục ghi nhận các ca mắc mới là lái xe đường dài từ các tỉnh phía Nam đến các 

cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan 

đến công nhân tại các khu công nghiệp từ vùng dịch trở về địa phương. Tỉnh 

Lạng Sơn tổ chức truy vết được các trường hợp F1 với số lượng nhiều, đã tiến 

hành cho cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung theo quy định. Tuy nhiên, các cơ 

sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Chi Lăng và của tỉnh còn thiếu, điều kiện 

kinh tế của tỉnh còn hạn chế không có khả năng để thành lập mới các khu cách 

ly tập trung. 

Để công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 

hiệu quả, nhanh chóng kiểm soát dịch, đưa địa phương trở lại trạng thái hoạt 

động bình thường mới. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ 

đội Biên phòng xem xét, tạo điều kiện cho tỉnh Lạng Sơn được sử dụng Tiểu 

đoàn Huấn luyện cơ động D19 Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn (địa chỉ: khu 

Minh Hòa, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) để cách ly công 

dân là đối tượng F1 trên địa bàn huyện Chi Lăng (số lượng dự kiến 291 người, 

thời gian dự kiến 14 ngày từ ngày 15/11/2021). 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội 

Biên phòng xét xét, tạo điều kiện giúp đỡ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy;     

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các TV BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh; 

- Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND huyện Chi Lăng; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, ĐV trực thuộc;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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