
 

 

  

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

TỈNH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

Số:          /UBND-TH     Lai Châu, ngày       tháng       năm 2020 
V/v tăng cường phối hợp với tỉnh Vân 

Nam (Trung Quốc) trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                    

                             Kính gửi:  

- Các Sở: Ngoại vụ, Công Thương, Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

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

- Chi cục Hải quan Ma Lù Thàng; 

- UBND các huyện, thành phố. 
                                                                                

UBND tỉnh nhận được Công điện số TCOCD 331, ngày 03/4/2020 của 

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Công điện số CMH CDD084 ngày 

06/4/2020 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh thông báo một số 

biện pháp của phía Trung Quốc liên quan đến tuyến biên giới Việt - Trung nhằm 

ngăn chặn dịch Covid-19 như: Hạn chế lưu thông về người qua biên giới đường 

bộ, đường thủy; giảm bớt người qua lại ở khu vực biên giới với mục đích không 

cần thiết; tăng cường các biện pháp kiểm dịch, kiểm tra sàng lọc sức khỏe và 

cách ly đối với người nhập cảnh; tăng cường quản lý đối với tài xế xe hàng qua 

biên giới với các biện pháp, như: Kê khai thông tin sức khỏe, xét nghiệm axit 

nucleic định kỳ, chỉ định điểm dỡ hàng, hạn chế thời gian xuất cảnh…; điều 

chỉnh quy định đối với hoạt động thương mại của cư dân biên giới tại các cặp 

chợ biên giới,... 

 Để tăng cường phối hợp với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc trong công tác 

phòng, chống dịch Covid - 19, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Các cơ quan: Ngoại vụ, Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an 

tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, UBND các huyện biên 

giới, trên cơ sở các cơ chế hợp tác đã được thiết lập, thường xuyên trao đổi 

thông tin, chủ động phối hợp xử lý các vụ việc đột xuất trong công tác phòng, 

chống dịch, kịp thời báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện. 

2. Các Sở: Công Thương, Y tế; Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng; 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai nghiêm túc Công văn 
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số 700/UBND-KTN ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện xuất nhập 

khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới. 

3. UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến 

cáo để người dân không xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, thường xuyên 

cung cấp thông tin để nhân dân nắm được các chính sách mới của Trung Quốc 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. 

Căn cứ nội dung Công văn, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh: U; 

- VP UBND tỉnh: V, Vx2, CB; 

- Lưu: VT, Th3. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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