
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-THNC  Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2021 

V/v tạo điều kiện cho cán bộ Đại 

sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc 

nhập cảnh và cách ly y tế tại tỉnh 

 

Kính gửi:      

- Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc; 

- Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

 

Xem xét Công văn số 235/SNgV-LSHTQT ngày 27/4/2021 của Sở 

Ngoại vụ về việc báo cáo đề nghị của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc về 

việc tạo điều kiện cho cán bộ nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cách 

ly y tế tại tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu: 

1. Sở Y tế chỉ đạo lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế kiểm tra y tế theo 

đúng quy định trước khi nhập cảnh vào Việt Nam; phối hợp với các cơ quan liên 

quan hướng dẫn người nhập cảnh di chuyển lên phương tiện giao thông bảo đảm 

phòng, chống dịch tại khu vực cửa khẩu theo quy định. 

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo lực lượng biên phòng kiểm 

tra thủ tục nhập cảnh theo quy định.  

3. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện cách ly tập 

trung tại khu cách ly y tế của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đúng hướng dẫn của Bộ 

Y tế, các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập cơ sở cách ly 

tập trung tại khách sạn để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn do người được cách ly chi trả. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các nội 

dung trên. 

(Công văn số 235/SNgV-LSHTQT được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice)./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Công an tỉnh; 

- Sở Ngoại vụ; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các Phòng: THNC, KGVX, TT TH-CB; 

- Lưu: VT,THNC(NTT).     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Đoàn Thu Hà 
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