
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 6 năm 2020 

V/v thực hiện Hướng dẫn kiểm 

dịch y tế phòng chống COVID-19 

đối với phương tiện và người điều 

khiển phương tiện vận chuyển 

hàng hoá tại các cửa khẩu  

 

Kính gửi: Sở Y tế. 

 

Thực hiện Quyết định số 2553/QĐ-BYT ngày 18/6/2020 của Bộ Y tế về 

việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây 

nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận 

chuyển hàng hoá tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường 

hàng không”; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan căn cứ vào Hướng 

dẫn trên tổ chức triển khai thực hiện tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh;  

thực hiện các thủ tục kiểm dịch y tế, cách ly, giám sát sức khoẻ người cách ly; 

xét nghiệm cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá tại các cửa 

khẩu. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc có ca dương tính thực hiện 

khoanh vùng, dập dịch theo quy định và kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19 (qua Bộ Y tế - Cơ quan thường trực), UBND tỉnh 

để có các phương án xử lý kịp thời. 

(Quyết định số 2553/QĐ-BYT được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Y tế, các cơ quan liên quan biết, 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các CQ theo QĐ số 207/QĐ-UBND; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KT, TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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