
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  981 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 17   tháng 3 năm 2020 

V/v rà soát, xác minh hành khách 

các chuyến bay đến Việt Nam 

 

Kính gửi:      

- Sở Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1268/CV-BCĐ ngày 14/3/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống bệnh Covid-19 về việc rà soát, xác minh hành khách các 

chuyến bay đến Việt Nam, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, 

xác minh tất cả hành khách trên chuyến bay số hiệu VN18, QR968 đến Việt 

Nam và giao cho Trung tâm Y tế huyện, thành phố để thực hiện các biện pháp 

theo dõi sức khỏe, cách ly phù hợp tránh lây lan dịch bệnh. 

2. UBND các huyện, thành phố phối hợp với Công an tỉnh rà soát, xác 

minh tất cả hành khách trên chuyến bay số hiệu VN18, QR968 vào Việt Nam  

để thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe, cách ly phù hợp tránh lây lan dịch 

bệnh. 

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ 

quan liên quan triển khai các biện pháp cách ly và theo dõi sức khỏe đối với các 

hành khách trên các chuyến bay nói trên và những người tiếp xúc gần với những 

hành khách đó theo hướng dẫn của Bộ Y tế; báo cáo cập nhật thường xuyên về 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 theo địa chỉ 

baocaobtn@gmail.com trước 16 giờ 00 hàng ngày. 

(Công văn số 1268/CV-BCĐ được sao gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KTN, KTTH, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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