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

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /UBND-TTYT             Hữu Lũng, ngày       tháng 8  năm 2021 

Về việc tăng cường các biện pháp 

quản lý công nhân về địa bàn 

huyện trong công tác Phòng chống 

dịch Covid 19 

 

 
Kính gửi:      

 - Trung tâm Y tế huyện; 

 - Công an huyện; 

 - Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 952/UBND-KGVX ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát người và phương tiện vào 

địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 1038/UBND-KGVX 

ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19. 

 Sau khi xem xét đề xuất của Trung tâm Y tế và Công an huyện Hữu Lũng về 

việc cho phép xe ô tô của các doanh nghiệp vận tải đưa đón công nhân làm việc tại 

các khu Công nghiệp của tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh đi, về trong ngày, UBND 

huyện có ý kiến như sau: 

1. Cho phép các doanh nghiệp vận tải đưa đón công nhân làm việc tại các khu 

Công nghiệp của tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh đi, về trong ngày trên địa bàn huyện 

đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch covid 19 bao gồm: 

- Các doanh nghiệp vận tải phải đăng ký lịch trình xe chạy với Công an 

huyện (thông qua Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự huyện Hữu Lũng): Điểm ban 

đầu, điểm kết thúc, lịch trình cần ghi rõ sẽ trả công nhân đến các xã nào trên địa 

bàn huyện. 

- Lập danh sách lái xe và phụ xe, biển kiểm soát các xe ô tô thực hiện nhiệm 

vụ vận chuyển công nhân đi về trong ngày. Chỉ cho một lái xe và một phụ xe chạy 

cố định trong mỗi chuyến đi, trường hợp đột xuất phải thay lái xe và phụ xe thì 

phải có xác nhận của Doanh nghiệp đang quản lý, điều hành. Các lái xe và phụ xe 

thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt và phải có giấy xác nhận test nhanh kháng 

nguyên Covid-19 âm tính trong vòng 72 giờ, được làm tại các chốt kiểm dịch của 

huyện Hữu Lũng, nếu quá 72 giờ thì phải xét nghiệm và chi trả phí xét nghiệm 

theo quy định. 

- Lập danh sách công nhân đi về cố định hàng ngày trên mỗi xe, bao gồm họ 

tên, số điện thoại, năm sinh, địa chỉ khi trở về (ghi rõ thôn, xã), địa chỉ nơi làm 
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việc. Tuyệt đối không được vận chuyển các hành khách không phải là công nhân đi 

cùng, chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách công nhân đã lập ra. 

- Chỉ được vận chuyển công nhân của các Công ty đang làm việc trên địa 

bàn của hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang trở về địa phương. Đối với các công nhân 

đã được kiểm soát dịch bệnh tại công ty theo các quy định về phòng, chống dịch tại 

các Khu Công nghiệp của Bộ Y tế không phải xuất trình test Covid khi qua chốt 

kiểm dịch. Trước khi vận chuyển các lái xe phải yêu cầu các công nhân tự khai báo 

y tế theo mẫu gửi kèm để khi qua chốt kiểm dịch sẽ xuất trình cùng với CMND 

cho lực lượng y tế kiểm tra để tránh ùn tắc giao thông cục bộ.  

- Chỉ được sắp xếp bố trí công nhân ngồi trên xe không quá 2/3 số ghế để 

đảm bảo giãn cách cần thiết, cần thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, 

trước khi lên xe các công nhân phải đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn tay nhanh 

và đo nhiệt độ (nhiệt kế điện tử), nếu có dấu hiệu Sốt thì lái xe yêu cầu công nhân 

đó không được lên xe và phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để theo dõi, giám 

sát theo quy định.  

2. Công an, Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo lực lượng 

tham gia tại các Chốt kiểm dịch kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch 

COVID-19 vào địa bàn huyện Hữu Lũng và tỉnh Lạng Sơn, nhất là những người về 

từ vùng dịch vẫn đang phong tỏa, cách ly theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ cho phép người từ vùng dịch vào huyện 

Hữu Lũng và tỉnh Lạng Sơn khi đã có phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 

bằng phương pháp RT-PCR trong thời gian 120 giờ kể từ ngày xét nghiệm hoặc 72 

giờ bằng phương pháp test nhanh do cơ quan y tế có thẩm quyền ban hành. Trường 

hợp chưa có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định thì lực lượng y tế 

thực hiện test nhanh COVID-19 tại các chốt kiểm dịch. Đối với công dân của 

huyện Hữu Lũng trở về từ vùng dịch thì thông báo cho Trung tâm Y tế huyện bố trí 

xe đón về khu cách ly theo quy định, thời gian cách ly tập trung là 14 ngày và theo 

hướng dẫn của ngành y tế. Khi kiểm tra tờ khai y tế yêu cầu xuất trình chứng minh 

nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác để đối chiếu. 

3. Công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các phương tiện 

vận tải trá hình mang danh nghĩa vận chuyển hàng thiết yếu, nhưng thực chất là 

vận chuyển hành khách mang danh nghĩa là chủ hàng, hoặc cho hành khách ngồi 

trong các thùng của xe contener sau đó trả khách dọc đường dẫn đến mất an toàn 

trong công tác phòng chống dịch nhất là các công dân này đi từ miền nam về. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tăng cương tuyên 

truyền về tình hình công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, huyện 

nhất là tình hình kiểm soát các phương tiện và người qua các chốt kiểm dịch (số 

liệu do Công an huyện cung cấp hàng ngày). Tuyên truyền người dân từ các vùng 

dịch không trở về địa phương, thông báo các trường hợp xử phạt hành chính và các 

trường hợp công dân của huyện về từ các địa phương đang có dịch không tự giác 

khai báo y tế để răn đe, giáo dục.... 

5. UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ COVID 
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cộng đồng trong việc tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch; kịp thời phát hiêṇ, quản lý chăṭ che ̃các đối tươṇg về 

từ vùng dic̣h để yêu cầu khai báo y tế, sàng loc̣, cách ly theo quy điṇh. 

6. Thời gian thực hiện việc đưa đón công nhân từ ngày 07/8/2021. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Thành viên BCĐ phòng, chống dịch huyện 

(QĐ số 1711/QĐ-UBND); 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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