
 

 

UBND HUYỆN HỮU LŨNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG 

DỊCH COVID-19 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 05/TB-BCĐ  Hữu Lũng, ngày 10 tháng 5 năm 2021 

  

THÔNG BÁO KHẨN 

 

 Căn cứ lịch trình di chuyển của xe khách có ca nhiễm Covid-19 đi qua và 

dừng nghỉ trên địa bàn huyện Hữu Lũng. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

huyện Hữu Lũng thông báo: 

Khoảng 14h 30 phút ngày 06/5/2021, xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 12B-

00286 đi từ Hà Nội – Lạng Sơn có dừng nghỉ, ăn uống tại quán (Cây xăng thôn 

Rừng Dong, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). Trước đó có 01 phụ 

nữ đi trên chuyến xe cùng với trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đã xuống xe cách 

quán ăn (Cây xăng thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng) 1km, có thể 

là khu ngã tư xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.  

Xin thông báo ai là người đi trên chuyến xe đó đến ngay cơ sở y tế gần nhất 

để khai báo y tế. Hoặc liên hệ số điện thoại đường dây nóng: Của Trung tâm y tế 

huyện: 0963041515; BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 huyện: 02053603605 để 

được tư vấn, theo dõi sức khỏe./. 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- UBMTTQ và các đoàn thể huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ huyện; 

- TT VH TT và TT huyện; 

- Công an huyện; 

- Phòng GD&ĐT huyện (gửi các đơn vị trường học); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C,PCVP HĐND&UBND huyện;  

- Trang thôn tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

HĐND&UBND HUYỆN 

              Nguyễn Văn Dòn 
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