
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
             /UBND-KTTH 

 

V/v tăng cường công tác phòng 

ch ng dịch bệnh Covid-19 qua 

hoạt động xuất nhập khẩu hàng 

hoá tại các cửa khẩu 

Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

 

Kính gửi   
 

 

- Giám đ c  ở Y tế, Cục trưởng Cục Hải quan;  

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng;  

- Giám đ c Trung tâm Kiểm dịch y tế qu c tế; 

- Chủ tịch UBND các huyện biên giới;  

- Các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại các cửa khẩu. 

 

Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp 

và phát sinh trở lại trên lãnh thổ Việt Nam. Hiện nay, cả Trung Qu c và Việt Nam 

đang triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát, nâng cao hiệu quả phòng ch ng dịch 

bệnh, nhất là tại các khu vực biên giới, cửa khẩu. Để làm t t công tác phòng ch ng 

dịch bệnh Covid-19 tại các cửa khẩu biên giới, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt 

động xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu, UBND tỉnh yêu cầu  

1. Giám đ c  ở Y tế, Cục trưởng Cục Hải quan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng, Giám đ c Trung tâm Kiểm dịch y tế qu c tế, Chủ tịch UBND 

các huyện biên giới, các cơ quan có liên quan và Giám đ c các doanh nghiệp kinh 

doanh bến bãi tại các cửa khẩu tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện t t chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và của tỉnh về công tác phòng 

ch ng dịch bệnh Covid-19, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hàng đầu 

để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện phòng ch ng; chủ động, tích cực tìm các 

giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, 

nâng cao năng lực thông quan hàng hoá xuất khẩu qua các cửa khẩu. 

2. Giám đ c  ở Y tế chỉ đạo lực lượng Kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu ph i 

hợp với lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng thực hiện kiểm tra, đo thân nhiệt 

của tất cả các lái xe, chủ hàng và những người liên quan vận chuyển hàng hoá, 

phục vụ b c xếp hàng hoá, đưa đón hành khách ra vào các khu vực cửa khẩu; thời 

gian thực hiện ngay từ ngày 11/3/2020.  

Trường hợp phát hiện có người nhiễm hoặc nghi nhiễm dịch bệnh Covid-19: 

Đ i với công dân Trung Qu c cần thông báo, trao trả cho phía Trung Qu c để thực 

hiện cách ly, điều trị theo quy định; đ i với công dân Việt Nam thực hiện đưa về 

ngay khu cách ly y tế, điều trị theo quy định.   

3. Cục trưởng Cục Hải quan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

chỉ đạo lực lượng ph i hợp điều tiết, phân luồng hợp lý phương tiện tại các cửa 

khẩu; ph i hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm dịch y tế trong tổ chức việc kiểm tra, 

đo thân nhiệt theo chỉ đạo nêu trên. 
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4. Các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại các cửa khẩu thực hiện nghiêm 

quy định về quy trình kiểm dịch y tế trong phòng ch ng dịch bệnh, trong đó có 

trách nhiệm b  trí đầy đủ khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay sát khuẩn tại cổng các 

bến bãi để phục vụ miễn phí nhu cầu của lái xe, chủ hàng ra vào các bến bãi. 

5. Giao  ở Y tế chủ trì, ph i hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc 

kiểm tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện quy trình kiểm dịch y tế trong phòng 

ch ng dịch bệnh của các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi (trong đó có trách nhiệm 

b  trí đầy đủ, miễn phí khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay sát khuẩn tại cổng các 

bến bãi); trường hợp phát hiện có bến bãi vi phạm quy trình kiểm dịch y tế trong 

phòng ch ng dịch bệnh yêu cầu báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất dừng hoạt động 

bến bãi.  

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực 

hiện; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về 

 ở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ (b/c); 

- Bộ Y tế, Bộ Công Thương (b/c); 

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);   

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các  ở: CT, NgV, TT&TT, NN&PTNT; 

- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng  ơn;  

- Công an tỉnh, Cục QLTT tỉnh;  

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Lạng  ơn; 

- C,PVP; các phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu  VT, KTTH (LC). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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