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UBND TỈNH LAI CHÂU 

VĂN PHÒNG 

 
Số: 331/VPUBND-VX 

V/v KDYT đối với người điều khiển 

phương tiện vận chuyển hàng hoá qua 

biên giới 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lai Châu, ngày 25 tháng 3 năm 2020 

 

                                                   

                Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- Công Thương; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng. 
 

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhân được Công văn số 1546/CV-BCĐ ngày 

24/3/2020 về việc kiểm duyệt y tế đối với người điều khiển phương tiện vận 

chuyển hàng hoá qua biên giới của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 (Sao gửi kèm). Sau khi xem xét, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ 

đạo triển khai thực hiện trước ngày 28/3/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo để Quý sở biết và thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT UBND tỉnh (U); 

- VP UBND tỉnh: V1; 

- Lưu: VT, VX2,3. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Kiều Hải Nam 
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- BQ: Quoc phong; Cong an; Giao thong van tai;
- -Oy ban nhan dan cac tinh, thanh phc tnrc thuoc Trung iroug,

Ngay 23/3/2020, Ban chi dao quoc gia phong chong dich COVID-19 dffhop va thong
nhfttmot s6 bien phap phong chong dich COVID-19, Ban Chi dao Quoc gia d~ nghi cac BQva
-Oyban nhan dan cac tinh, thanh ph6 chi dao trien khai cac nQidung lien quan den viec kiem dich
y te va xufttnhap canh d6i voi nguoi di~ukhien va phuong tien van chuyen hang h6a nhir sau:

1.BQGiao thong v~ tai chi dao cac dan vi v~ tai hang h6a thirc hien ap dvng cac bi~n
phap ki~rn dich y te phong ch6ng dich COVID-19 d6i v6i ngum di~u khi~n phuang ti~n va
phuang ti~n v~ chuy~n hang hoa ill cac qu6c gia, vling lanh th6 tren the gi6i khi den cac cua
khfrudUOngbQ,dUOngsAt,cang bi~n va dmg hang khong ~i Vi~tNam thea cac nQidung dugc
quy dinh kern thea Cong van s6 8291BYT-MT ngay 21102/2020 Clla BQwang BQY te v~ vi~c
hu6ng dfinki~rn dich y te bien gi6i phong ch6ng COVID-19 (gjri kem thea).

2. BQQu6c phong, BQCong an chi d~o cac CO'quan lam cong tac xuftt,nh~p canh cho
phep ngum di~u khi~n phuang ti~n v~ chuy~n hang h6a dugc phep xuftt canh, nh~p canh qua
bien gi6i thea y kien chi ~o Clla Thli tu6ng Chinh phli ~i Cong van s6 808NPCP-KTTH ngay
05/02/2020 v~ vi~cho~t dQngxufttnh~p khfru,v~ chuy~nhang h6a qua bien gi6i (gjri kem thea)
va cac hu6ng dfinkern thea Cong van s6 8291BYT-MT ngay 21102/2020 Clla BQwang BQY teo

3. -Oyban nhan dan cac tinh, thanh ph6 chi d~oT6 chuc ki~rndich y te bien gi6i khong ap
dVngcach ly t~p trung d6i v6i nguai di~ukhi~n phuang ti~n v~ chuy~n hang hoa ill cac qu6c
gia, vling lanh th6 tren the gi6i khi qua bien gi6'iVi~tNam; hu6ng dfintv thea d5i suc kh6e thea
quy dinh, neu c6 s6t, ho, dau hQng,kh6 tha phai dua ngay den cO'sa y te d~ dugc cach ly, di~utri
va lftyrnfiuxet nghi~rn.

Ban Chi d~oQu6c gia d~nghi cacBQva UBND cac tinh, thanh ph6 tri~nkhai thlJChi~n.l
Tran trQng cam an!

NO"inh~n:
- Nhu tren;
- TTg. Nguy~n Xuan PMc (dSbao cao);
- PTTg. Vii Duc Dam (dSbao cao);
- Thanh vien BCD QG vSPCD COVID-19;
- Van phong BCH TW Dang;
- Ban Tuyen giao Trung uong;
-Viinphong:Qu6ch(ii;Chu tichNuac; ChinhphU;
- Tinh uy, Thanh uy tqrc thu(ic Trung uong;
- B(iCA: Cvc XNC, Cvc Y t~;
- B(i QP: BTL B(i d(iibien phOng;
- B(iY t~: DP, KCB, QT, TTKT, VPB;
- Cac Vi~nVSDT, Vi~nPasteur;
- So'Y t~ cac tinh, thanh ph6 (dSthvc hi~n);
- TT KSBTI YTDPI KDYTQT tinh, TP (dS
thvc hi~n);
- Luu: VT, DP.

BAN CHi f)~O ouoc GIA
• c

COVID-19

S6;4%/CV-BC~ ,
VIv KDYT d6i voi nguoi dieu khien
vaphuongti~nv~ chuyenhang hoa

qua bien gioi.

Kinh giri:

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
nu\: tap··- f tr 00 - hatld t HUC.. . .

Ha N9i, ngay2.1thang 3 nam 2020

D8 Xuan Tuyen
THU TRUONG BO Y TE
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