
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 
Số:           /UBND-KTN 

V/v xây dựng Quy trình kiểm dịch 

phòng chống dịch Covid-19 đối với 

hoạt động xuất khẩu mía tại cửa 

khẩu Ma Lù Thàng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày        tháng       năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng; 

- Các Sở: Y tế, Công Thương, Giao thông vận tải, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng. 

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 02/TTr-KTCK ngày 04 tháng 

01 năm 2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng về việc cho 

phép xây dựng Quy trình kiểm dịch phòng chống dịch Covid-19 đối với hoạt 

động xuất khẩu mía đường tại cửa khẩu Ma Lù Thàng. Sau khi xem xét, Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Để tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Ma 

Lù Thàng, kịp thời giải quyết các khó khăn cho người dân sản xuất mía trên địa 

bàn, yêu cầu các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Ma Lù Thàng tạo điều kiện 

thuận lợi nhất cho xe trở mía xuất cảnh; tuân thủ nghiêm Quy trình phòng chống 

dịch Covid-19 được phê duyệt, đảm bảo các điều kiện quản lý, giám sát về y tế, 

đảm bảo loại trừ hoàn toàn các rủi ro có thể lây nhiễm dịch bệnh, đảm bảo an 

toàn cho nhân dân, người lao động. 

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng xây dựng Quy 

trình kiểm dịch phòng chống dịch Covid-19 đối với hoạt động xuất khẩu mía tại 

cửa khẩu Ma Lù Thàng, gửi các cơ quan liên quan tham gia ý kiến trong ngày 

06 tháng 01 năm 2021. Trên cơ sở ý kiến tham gia, tổng hợp, phê duyệt để làm 

cơ sở triển khai thực hiện trước ngày 10 tháng 01 năm 2021. 

Các cơ quan được lấy ý kiến về Quy trình kiểm dịch phòng chống dịch 

Covid-19 đối với hoạt động xuất khẩu mía tại cửa khẩu Ma Lù Thàng có trách 

nhiệm nghiên cứu, tham gia ý kiến và gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

trong ngày 07 tháng 01 năm 2021. 

3. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng chịu trách nhiệm toàn 

diện trước UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 về việc triển 
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khai hoạt động xuất khẩu mía theo Quy trình kiểm dịch y tế trong thời gian xảy ra 

dịch bệnh Covid-19. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí đầy 

đủ lực lượng, cơ sở vật chất để thực hiện hoạt động xuất khẩu mía đảm bảo theo 

quy định và Quy trình được duyệt; giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

việc thực hiện Quy trình; báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình tổ chức thực hiện. 

4. Sở Y tế thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động tại cửa 

khẩu Ma Lù Thàng; kịp thời báo cáo UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo nếu việc triển 

khai hoạt động xuất khẩu mía không đảm bảo điều kiện kiểm soát dịch bệnh.  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh: U;  

- VP UBND tỉnh: V; 

- Lưu: VT, KT5. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Giàng A Tính 
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