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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

V/v hoạt động hai bến bãi 

ngoài khu vực cửa khẩu Cốc 

Nam trong thời gian phòng 

chống dịch Covid-19 
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Kính gửi:  

 

 

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Sở Y tế;  

- Công ty TNHH Quang Tâm; 

- Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đạt Phát. 
 

 

Xem xét Báo cáo số 85/BC-BQLKKTCK ngày 27/3/2020 của Ban Quản 

lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc xem xét hoạt động các bến bãi 

ngoài khu vực cửa khẩu Cốc Nam trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, 

qua kiểm tra thực tế các bến bãi ngày 28/3/2020, căn cứ lưu lượng phương tiện 

hàng hoá xuất nhập khẩu ra vào hai bến bãi ngoài khu vực cửa khẩu Cốc Nam 

và tình hình dịch bệnh covid-19 từ phía Trung Quốc đồng thời để nâng cao năng 

lực thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam, đồng chí 

Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Đồng ý cho phép hai bến bãi ngoài khu vực cửa khẩu Cốc Nam được tiếp 

tục duy trì hoạt động. Cụ thể: 

a) Bãi đỗ xe, kho chứa hàng của Công ty TNHH Quang Tâm  

Địa chỉ: Thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng; 

b) Kho ngoại quan của Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đạt Phát  

Địa chỉ: Thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.   

2. Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp 

với Sở Y tế, các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc duy trì công 

tác phòng chống dịch bệnh tại hai bến bãi ngoài cửa khẩu Cốc Nam của Công ty 

TNHH Quang Tâm và Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đạt Phát 

đảm bảo đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 

các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. 

3. Yêu cầu Công ty TNHH Quang Tâm và Công ty cổ phần Sản xuất và 

Xuất nhập khẩu Đạt Phát cam kết đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống 

dịch bệnh; duy trì thực hiện nghiêm quy định về quy trình kiểm dịch y tế trong 

phòng chống dịch bệnh tại các bến bãi (trong đó cần thực hiện nghiêm việc kiểm 
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tra thân nhiệt, bố trí đầy đủ khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay sát khuẩn tại cổng 

các bến bãi để phục vụ nhu cầu của lái xe, chủ hàng và các trường hợp khác có 

liên quan khi ra vào các bến bãi). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan 

thực hiện./. 
                   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, NgV, GTVT, NN&PTNT; 

- Cục HQ, BCH BĐBP;  

- CA tỉnh, Cục Thuế, Các CQ kiểm dịch; 

- UBND các huyện biên giới; 

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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