
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VP 
V/v điều chỉnh các biện pháp 

kiểm soát người và phương tiện 

vào địa bàn tỉnh để phòng, chống 

dịch COVID-19 

Hữu Lũng, ngày       tháng 9 năm 2021 

    

 

 

        Kính gửi:     

  

 

- Công an huyện;  

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã Minh Sơn, Đồng Tân, Hồ Sơn, Đồng Tiến. 

 

Thực hiện Công văn số 1373/UBND-KGVX ngày 27/9/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh các biện pháp kiểm soát người và phương tiện 

vào địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19, UBND huyện chỉ đạo như sau: 

Đề nghị Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, UBND các 

xã Minh Sơn, Đồng Tân, Hồ Sơn, Đồng Tiến chỉ đạo các Chốt kiểm soát dịch 

COVID-19 trên các tuyến quốc lộ: Chỉ cho phép lái xe và người đi cùng phương 

tiện vận chuyển hàng hóa từ các địa bàn đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg 

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ được vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi đã 

có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 được thực 

hiện trong vòng 03 ngày (72 giờ) kể từ khi có kết quả xét nghiệm. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo trên./. 

Nơi nhận:                                                                        
- Như trên; 

- TT Huyện ủy;     

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

 - Các TV BCĐ phòng, chống dịch theo Quyết 

định số 768-QĐ/HU ngày 17/9/2021; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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