
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

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

V/v tiếp tục rà soát, xác minh 

những công dân của các nước 

Châu Âu nhập cảnh vào Việt Nam  

 

Kính gửi:      

- Sở Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1269/CV-BCĐ ngày 14/3/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng chí 

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, 

thành phố, các cơ quan liên quan nhanh chóng rà soát, xác minh những công dân 

của các nước Châu Âu nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày (kể từ ngày 

13/3/2020 trở về trước) hiện đang lưu trú trên địa bàn tỉnh; đề nghị khai báo y tế 

điện tử bắt buộc nếu chưa thực hiện khai báo khi nhập cảnh vào Việt Nam. 

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ sở y 

tế thực hiện xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 tất cả người được rà soát để kịp 

thời tổ chức cách ly những trường hợp dương tính tránh lây lan ra cộng đồng. 

(Công văn số 1269/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; 

- TV BCĐ phòng chống dịch Covid-19 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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