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Kính gửi:  

 

 

- Văn phòng;  

- Các phòng chuyên môn; 

- Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

 

Trước diễn biến hết sức nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, để tăng 

cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh nhằm giữ vững 

thành công trong phòng chống dịch của tỉnh, bảo vệ sức khỏe công chức, viên 

chức, người lao động (CCVCNLĐ) và đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán an toàn.  

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg  ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 

467/CV-BCĐ ngày 28/01/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 về 

việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng,chống dịch COVID-19. Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn yêu cầu Văn phòng, các 

phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và toàn thể CCVCNLĐ thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh, 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan lơ 

là. Thực hiện tốt thông điệp 5K gồm khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - 

không tụ tập - khai báo y tế.  

2. Yêu cầu đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và 

các nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Hạn chế tổ chức các sự kiện tập 

trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. Tạm dừng di chuyển đến 

thành phố Hạ Long và Hải Dương với mục đích thăm quan, du lịch, thăm thân, 

công tác hoặc những công việc khác nếu không cần thiết. 

Thường xuyên rửa tay sát khuẩn, theo dõi, kiểm tra thân nhiệt; chủ động 

khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe, khi có biểu hiện ho, sốt thì cần thông 

báo để được kiểm tra, xét nghiệm. 

3. Văn phòng triển khai các điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch 

như chuẩn bị khẩu trang phục vụ Lãnh đạo Ban đi công tác, làm việc tại cửa khẩu; 

đo thân nhiệt cán bộ, khách đến liên hệ công tác; nước xịt khuẩn....  
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4. Trung tâm Quản lý cửa khẩu: 

Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong khu vực cửa khẩu, 

các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi thực hiện các biện pháp đảm bảo công tác 

phòng chống dịch Covid-19 trong khu vực các cửa khẩu đã hoạt động thông 

quan hàng hóa xuất nhập khẩu; Tăng cường công tác hoạt động tại tất cả các Chốt 

dã chiến để tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc yêu cầu thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đối với toàn bộ con người, phương tiện ra 

vào khu vực cửa khẩu, khu vực bến bãi theo quy định. 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn yêu cầu Văn phòng, 

các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu và toàn thể CCVCNLĐ 

nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/c); 
- Lãnh đạo Ban; 

- VP, PCM, TTQLCK; 

- CC,VC,NLĐ (qua VNPT-iOffice); 

- Website BQL; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
Hoàng Khánh Duy 
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