
 

 

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

HUYỆN BÌNH GIA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-VP Bình Gia, ngày       tháng 5 năm 2021 

V/v truy vết, cách ly các trường 

hợp liên quan đến ca bệnh nhiễm 

COVID-19 xuất cảnh qua cửa 

khẩu Hữu Nghị  

 

        Kính gửi:  

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 574/UBND-KGVX ngày 01/5/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc truy vết, cách ly các trường hợp liên quan đến ca bệnh 

nhiễm COVID-19 xuất cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị. Để thần tốc, khẩn trương 

truy vết, kịp thời có biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với các trường 

hợp liên quan đến ca bệnh trên. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với Công an huyện, UBND các xã, thị 

trấn, các cơ quan liên quan khẩn trương truy viết, điều tra dịch tễ tất cả những 

người trên địa bàn huyện tiếp xúc gần và có liên quan đến ca bệnh trên, thực 

hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm để tiến hành xét nghiệm theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế.  

2. Công an huyện tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xuất 

nhập cảnh trái phép, người môi giới, tiếp tay cho hoạt động xuất nhập cảnh trái 

phép; phối hợp, hỗ trợ các lực lượng thần tốc truy vết các trường hợp liên quan 

đến ca bệnh trên. 

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, 

UBND các xã, thị trấn đề cao cảnh giác, tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện 

hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, đặc biệt lưu ý các trường hợp liên quan 

đến ca nhiễm COVID-19 mới xuất hiện tại các tỉnh trong những ngày gần đây, 

tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác để dịch bệnh lây lan ra cộng 

đồng. 

UBND huyện yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Huyện ủy; HĐND huyện;     

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Vi Song Hào 
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