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TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

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

  

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch  

Thường trực UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 tại địa bàn huyện Cao Lộc  

 

 Ngày 25/11/2021, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh 

đã chủ trì buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại địa bàn huyện Cao Lộc. 

Tham dự kiểm tra có đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện 

Lãnh đạo: Sở Y tế, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an 

tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư, Chủ 

tịch UBND huyện Cao Lộc và các phòng, ban, đơn vị liên quan của huyện Cao 

Lộc. Sau khi kiểm tra thực tế, họp nghe ý kiến của các thành phần dự kiểm tra, 

đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận 

như sau: 

1. Đánh giá tình hình dịch 

Trong những ngày vừa qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

diễn biến phức tạp, đặc biệt tại địa bàn huyện Cao Lộc có số ca F0 tăng nhanh, 

từ ngày 20/11 - 24/11/2021 (04 ngày) đã có 30 ca F0, cho thấy mức độ lây lan 

rất nhanh, phức tạp của dịch COVID-19. Trước diễn biến của dịch, cấp ủy, 

chính quyền các cấp của huyện Cao Lộc đã khẩn trương thực hiện quyết liệt các 

biện pháp khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm sàng lọc, phân loại cách ly các 

trường hợp liên quan đến ca mắc...  

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh ghi nhận, 

đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể nhân dân, cùng sự đồng lòng, tích cực tham gia phòng, chống dịch 

của Nhân dân trên địa bàn huyện Cao Lộc; hiện tại tình hình dịch trên địa bàn 

huyện trong tầm kiểm soát, cần tiếp tục phát huy, duy trì tốt trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh và 

huyện Cao Lộc đang có chiều hướng diễn biến phức tạp hơn, số ca mắc trong 

cộng đồng xuất có chiều hướng tăng; nguy cơ bùng phát, lây lan dịch COVID-

19 ngày càng cao trên địa bàn tỉnh. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới 

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

huyện Cao Lộc, yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cao 
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Lộc, các cơ quan liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

(1) Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cao Lộc căn cứ 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, khẩn trương 

phối hợp với các cơ quan chức năng (như: y tế, công an...) 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 theo quy định. Có phương án, kế 

hoạch để sẵn sàng mở rộng các khu cách ly y tế tập trung nếu số ca nhiễm tăng 

cao trong thời gian tới. 

(2) Tiếp tục tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của 

Chính phủ, của các bộ, ngành trung ương, của tỉnh về thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chủ động theo phương châm “Đi 

trước một bước, nâng cao một mức”, tích cực kích hoạt các biện pháp phòng, 

chống dịch ở mức cao; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; không để bị động, 

bất ngờ trong ứng phó với các tình huống dịch bùng phát trên diện rộng. 

(3) Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác 

nhau để người dân nâng cao cảnh giác, chấp hành và thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch, nhất là thông điệp 5K, 5K+, không được lơ là, chủ 

quan. Kích hoạt và phát huy hiệu quả hoạt động các Tổ COVID cộng đồng trong 

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

tăng cường 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. 

(4) Tại các khu cách ly tập trung: chấp hành nghiêm các quy định phòng, 

chống dịch; bố trí phòng cách ly, khu cách ly phù hợp theo nhóm có cùng mức 

độ nguy cơ mắc dịch COVID-19 để tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly. 

Quan tâm chăm sóc tốt đời sống, vật chất, tinh thần cho các đối tượng trong khu 

cách ly, đặc biệt các đối tượng là trẻ em thực hiện đúng, đầy đủ chế độ theo quy 

định. 

(5) Đối với công tác tổ chức dạy và học cho học sinh: đề nghị UBND 

huyện Cao Lộc linh hoạt trong chỉ đạo các Trường học trên địa bàn tổ chức dạy 

trực tiếp, dạy trực tuyến để đảm bảo chất lượng giáo dục, cũng như đảm bảo các 

biện pháp phòng, chống COVID-19. 

(6) Đối với khu trung chuyển hàng hóa: UBND huyện Cao Lộc chỉ đạo 

các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ các 

lái xe, cung cấp dịch vụ ăn uống, vệ sinh… bảo đảm phù hợp, an toàn trong 

phòng, chống dịch; chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trong 

điều tiết xe ra vào trong khu vực cửa khẩu, tránh ùn tắc cục bộ. 

(7) Khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: đây là Chốt kiểm dịch cuối cùng 

bảo đảm “Vùng xanh tại cửa khẩu” để lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu. Vì 
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vậy, yêu cầu các lực lượng chức năng cần tăng cường tuyên truyền, quản lý, 

giám sát chặt chẽ người, phương tiện như: khai báo y tế, xét nghiệm… Phối hợp 

với Công ty cổ phần Hữu nghị Xuân Cương tăng cường tuyên truyền và quản lý 

chặt chẽ các lái xe đường dài đang cách ly tại Công ty; điều tiết xe vào bến bãi 

hợp lý đỗ giãn cách giữa các xe, không tập trung quá nhiều xe tại một thời điểm 

để bảo đảm an toàn cũng như thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. 

(8) Các lực lượng chức năng cần phối hợp chặt chẽ để phòng, chống dịch 

hoặc xử lý các vấn đề phát sinh tại cửa khẩu, bến bãi. Lãnh đạo UBND huyện 

Cao Lộc, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan chức 

năng liên quan của tỉnh cần thường xuyên phối hợp để trao đổi thông tin, hội 

đàm với phía Quảng Tây, Trung Quốc về tình hình dịch và biện pháp phòng, 

chống dịch, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập 

khẩu hàng hóa giữa hai bên để nâng cao năng lực thông quan hàng hóa. 

(9) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý chặt 

chẽ đối với lái xe đường dài, chủ hàng thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch; tuyên truyền không được tập trung đông người, không để những người này 

đi lại tự do, gây mất an ninh trật tự khu vực cửa khẩu.  

(10) Đối với lái xe chuyên trách: giao Công ty cổ phần Hữu nghị Xuân 

Cương phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tiếp tục duy trì, quản 

lý bảo đảm kiểm soát chặt chẽ từng khâu, từng bước, không để lái xe chuyên 

trách ra ngoài khu vực quản lý. 

3. Về kiến nghị, đề xuất  

a) Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cao Lộc 

- Tỉnh quan tâm chỉ đạo cung cấp đầy đủ bộ test xét nghiệm: giao Sở Y tế 

xem xét, cấp cho Trung tâm Y tế huyện thực hiện. 

- Tăng cường xe ô tô lưu động cho Trung tâm Y tế huyện để bảo đảm thực 

hiện công tác phòng, chống dịch: trong khi chờ kết quả đấu thầu mua xe ô tô 

chuyên dụng mới, trước mắt giao Sở Y tế khẩn trương điều tiết xe ở đơn vị y tế 

khác cho Trung tâm Y tế huyện. 

b) Sở Y tế đề nghị tỉnh có cơ chế bảo đảm nhanh chóng rút ngắn thời gian 

trao đổi, hội đàm với phía bạn Trung Quốc: giao Sở Y tế chủ động phối hợp với 

Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan nhanh chóng thống nhất nội dung và tổ 

chức trao đổi, hội đàm. 

c) Trung tâm Quản lý cửa khẩu đề nghị đầu tư một số chốt và cơ sở vật 

chất phục vụ công tác tại cửa khẩu Chi Ma và một số cửa khẩu thuộc Trung tâm 

quản lý: giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn xem xét, giải 

quyết, đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền. 

d) Công ty cổ phần Hữu nghị Xuân Cương 
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- Về việc đề nghị mở rộng bến bãi của Công ty: giao UBND huyện Cao 

Lộc chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn xem 

xét, giải quyết. 

- Đề nghị nhà ở cho công nhân, trang bị cơ sở vật chất cho các lực lượng 

trong bến bãi: giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn xem xét, 

giải quyết, đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền. 

- Đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh hướng dẫn xử lý những xe, 

container quá khổ, quá tải và quy định những vị trí xe được dừng đỗ chờ xuất 

nhập khẩu hàng hóa khu vực cửa khẩu để bảo đảm an toàn giao thông: giao Sở 

Giao thông vận tải hướng dẫn xử lý những xe, container quá khổ, quá tải; kẻ 

vạch quy định những vị trí xe được dừng đỗ chờ xuất nhập khẩu hàng hóa tại 

khu vực cửa khẩu. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các CQ theo GM số 516/GM-UBND; 

- Huyện ủy, UBND huyện Cao Lộc; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, TT TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Đồng 
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