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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

Số:        /UBND-KTHT 

V/v thông báo việc xét nghiệm 

SARS-COV-2 để kiểm soát người và 

phương tiện giao thông đường bộ từ 

các địa phương khác đi và đến tỉnh 

Lạng Sơn; quản lý người, phương 

tiện vận tải hàng hoá xuất khẩu từ 

vùng đang có dịch, khu vực phong 

tỏa hoặc khu vực ổ dịch Covid-19 

đến các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn. 

Như Xuân, ngày       tháng 6 năm  2021 

 

                                                       Kính gửi: UBND các xã, thị trấn 

 

Thực hiện Công văn số 7936/UBND-VX, ngày 8/6/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thông báo việc xét nghiệm SARS-COV-2 để kiểm soát người 

và phương tiện giao thông đường bộ từ các địa phương khác đi và đến tỉnh Lạng 

Sơn và Công văn số 7938/UBND-VX, ngày 8/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc quản lý người, phương tiện vận tải hàng hoá xuất khẩu từ vùng đang có dịch, 

khu vực phong tỏa hoặc khu vực ổ dịch Covid-19 đến các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn 

(gửi kèm văn bản số 725/UBND-KT ngày 05/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng 

Sơn và Phương án số 99/PA-BCĐ ngày 07/6/2021 của Ban chỉ đạo phồng chống 

dịch Covid tỉnh Lạng Sơn); Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi đến chủ các doanh nghiệp 

vận tải và nhân dân trên địa bàn biết rõ việc thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 

để kiểm soát người và phương tiện giao thông đường bộ từ các địa phương khác đi 

và đến tỉnh Lạng Sơn theo Công văn số 725/UBND-KT ngày 05/6/2021 và phối 

hợp chấp hành việc kiểm soát người và phương tiện giao thông đường bộ từ các 

địa phương đến, đi của tỉnh Lạng Sơn tại Thông báo số 286/TB-UBND ngày 

30/5/2021; thông báo rộng rãi nội dung, yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh Lạng Sơn tại Phương án số 99/PA-BCĐ ngày 07/6/2021 nêu 

trên để chủ các doanh nghiệp vận tải và nhân dân trên địa bàn biết và phối hợp 

chấp hành việc kiểm soát người và phương tiện giao thông đường bộ từ các địa 

phương đến, đi của tỉnh Lạng Sơn nêu trên./. 
 

  Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng KT&HT; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 Lê Anh Tuấn 
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