
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2099/UBND-VP 

V/v tạm dừng hoạt động các quán 
rửa xe, quán ăn dọc Quốc lộ 1A 

để phòng, chống dịch COVID-19 

Chi Lăng, ngày 12 tháng 11 năm 2021 

  

 Kính gửi:  

   - Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn – Trạm 

     Cảnh sát giao thông Tùng Diễn; 

   - UBND các xã, thị trấn: thị trấn Đồng Mỏ; thị trấn Chi Lăng;  

                                 Chi Lăng; Mai Sao; Nhân Lý; Vân Thủy. 

Hiện nay qua báo cáo của lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt kiểm 

dịch Y tế liên ngành trên địa bàn, qua việc test nhanh đối với các công dân là lái 
xe đường dài đã phát hiện nhiều ca bệnh dương tính với vi rút Sars-Cov-2 (từ 

ngày 8/11/2021 đến 11/11/2021 đã ghi nhận nhiều ca F0, tổng tích lũy ca F0 là 
lái xe đường dài 33 ca), do đó nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn huyện Chi 

Lăng là rất lớn. Để thực hiện tốt việc ngăn chặn các nguồn lây, hạn chế thấp nhất 
việc lây lan dịch COVID-19 vào địa bàn, UBND huyện Chi Lăng yêu cầu 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai tốt các nội dung sau: 

1. Đối với các xã, thị trấn dọc Quốc lộ 1A tạm dừng các dịch vụ rửa xe, 

quán ăn dọc đường Quốc lộ 1A để phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi có 
thông báo mới. 

 2. Đề nghị Công an huyện chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn phối 

hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể xã tiếp tục tuyên truyền vận động các 
hộ gia đình cam kết thực hiện nghiêm nội dung đã nêu tại mục 1. 

 Đề nghị phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn - Trạm Cảnh 
sát giao thông Tùng Diễn phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công 

tác kiểm soát, tuần tra, tuyên truyền đến các lái xe đường dài không dừng đỗ tại 
các điểm rửa xe, quán ăn trên địa bàn các xã, thị trấn nói trên. 

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung trong văn bản 2076/UBND-

VP ngày 09/11/2021 của UBND huyện Chi Lăng; thực hiện kiểm tra, kiểm soát 
tất cả các quán ăn, dịch vụ ăn uống trên địa bàn đảm bảo chỉ thực hiện bán mang 
về không phục vụ tại chỗ.  

UBND huyện Chi Lăng yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Y tế; 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Công an huyện; 
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;  
- Lưu: VT, VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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