UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1481 /UBND-KGVX

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đề xuất duy trì các Chốt
kiểm dịch y tế liên ngành tại
tuyến quốc lộ, đường cao tốc
vào tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.
Lạng Sơn là tỉnh biên giới, có nhiều cửa khẩu, hoạt động giao thương
hàng hóa qua biên giới rất sôi động. Khu vực cửa khẩu có nhiều lái xe và người
đi cùng phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu trong cả nước đến tỉnh Lạng
Sơn (trung bình mỗi ngày có khoảng 2.500 - 3.000 người và 1.000 - 1.500
phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu từ trên 40 tỉnh, thành phố của
cả nước đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, chủ yếu là người từ miền Nam).
Trong thời gian qua, tại các chốt kiểm dịch vào tỉnh đã phát hiện nhiều trường
hợp lái xe đường dài dương tính với Covid-19, kịp thời cách ly và điều trị. Hiện
nay tình hình dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố phía Nam đang từng bước
được kiểm soát, kìm chế và nới lỏng dần các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19, nhưng một số tỉnh phía Bắc trong những ngày gần đây xuất hiện
nhiều ổ dịch phức tạp, gia tăng ca mắc trong cộng đồng. Vì vậy, nguy cơ xâm
nhập và bùng phát dịch trong cộng đồng từ những trường hợp ở các tỉnh, thành
phố đang có dịch trở về tỉnh Lạng Sơn là rất lớn.
Để kiểm soát, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn, duy trì tốt hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước,
không để xảy ra việc phía Trung Quốc dừng hoạt động xuất nhập khẩu qua các
cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Ban Chỉ
đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đồng ý cho tỉnh Lạng Sơn duy trì
05 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại tuyến quốc lộ, cao tốc vào tỉnh Lạng Sơn
với mục đích sau: Khai báo y tế; phát hiện trường hợp người đến Chốt có các
dấu hiệu, triệu chứng nghi ngờ (ho, sốt, khó thở, đau rát họng...), kiểm soát đối
với người đến/về từ vùng có dịch để phân loại, sàng lọc và xử trí theo quy định;
không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với người và phương tiện giao thông
vào tỉnh Lạng Sơn.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia
phòng, chống dịch COVID-19 xem xét, chấp thuận./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công an;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: YT, GTVT, CA tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:
KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).
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