
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2020 

V/v xin ý kiến về quy trình 

kiểm dịch y tế đối với lái xe 

chuyên trách vận chuyển hàng 

hoá qua biên giới 

 

                         

Kính gửi:   

- Bộ Y tế; 

- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.  

 

Thực hiện Công văn số 829/BYT-MT ngày 21/02/2020 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng, chống COVID-19 đối với 

phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa, thời gian 

qua tỉnh Lạng Sơn đã áp dụng triệt để các biện pháp kiểm dịch y tế phòng, 

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

tiện vận chuyển tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt trên địa bàn; người điều 

khiển phương tiện đã chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy 

định. Kết quả việc thông thương hàng hóa xuất nhập khẩu ngày một tăng, không 

phát sinh dịch bệnh tại khu vực cửa khẩu và xâm nhập qua cửa khẩu vào nội địa. 

Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa sang Trung Quốc thực hiện 

đúng, đầy đủ các quy định tại Công văn 829/BYT-MT ngày 21/02/2020 của Bộ 

Y tế khi trở về không bị cách ly y tế. 

 Tuy nhiên, trong tháng 4/2020, sau khi hội đàm với Thị Bằng Tường, 

Quảng Tây - Trung Quốc, trên cơ sở thống nhất giữa hai bên, Ban Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đã thành lập đội lái xe chuyên trách tại 

các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, theo đó toàn bộ thành viên đội lái xe 

chuyên trách phải lưu trú tạm thời trong khu vực cửa khẩu; tuân thủ nội quy, 

quy chế, hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong sinh hoạt 

và vận chuyển hàng hóa qua lại cửa khẩu; chấp hành sự quản lý, điều hành của 

Trung tâm Quản lý cửa khẩu và lực lượng chức năng tại cửa khẩu. Đồng thời, 

chịu sự giám sát y tế chặt chẽ, nghiêm ngặt hằng ngày; chỉ được đi đến điểm 

giao nhận hàng hóa cách ly tại khu vực cửa khẩu phía Trung Quốc, không được 

đi sâu vào nội địa. Các thành viên trước khi tham gia đội lái xe chuyên trách 

được xét nghiệm PCR và có kết quả âm tính với COVID-19. Sau gần 02 tháng 

hoạt động, đội lái xe chuyên trách đã phát huy được hiệu quả vừa chấp hành các 

quy định về phòng, chống dịch vừa đảm bảo thông thương hàng hoá xuất nhập 

khẩu. Trong thời gian gần đây qua trao đổi về thông tin dịch bệnh COVID-19 

giữa tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây - Trung Quốc đặc 

biệt khu vực Thành phố Sùng Tả (là các địa bàn giáp danh với các cửa khẩu tỉnh 

Lạng Sơn) không có ca mắc COVID-19 nào xảy ra. 
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Từ những lý do trên và trên cơ sở hiện nay công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 đã chuyển sang giai đoạn mới dài hơi hơn, UBND tỉnh Lạng Sơn 

kính đề nghị Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 có 

hướng dẫn mới phù hợp hơn, cụ thể như sau: 

1. Cho phép đội lái xe chuyên trách không phải mặc quần áo phòng hộ khi 

lái xe chở hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc. Khi lái xe quay về Việt Nam 

vẫn thực hiện các biện pháp kiểm dịch y tế theo quy định. 

2. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Công văn số 829/BYT-MT ngày 

21/02/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống 

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

hàng hóa. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19 xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung trên./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, TC, NgV, YT, KH&ĐT, GTVT;   

- BQL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Cục HQ, BCH BĐBP, CA tỉnh;  

- Các cơ quan kiểm dịch; 

- UBND các huyện biên giới; 

- C, PVP; các phòng CV; TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (LC).  

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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