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Kính gửi: 

            - Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế. 

            - Trung tâm Y tế các huyện (Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình, 

Tràng Định, Đình Lập). 

 
 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên Thế giới và 

trong nước, đặc biệt là tình hình dịch bệnh tại một số tỉnh trong nước trong thời gian 

dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, nguy cơ dịch bệnh xân nhập và lây lan trong tỉnh là rất lớn. 

Thực hiện Điện của Thường trực ban Bí thư Trung ương về tiếp tục tăng 

cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 514/UBND-

KGVX, ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Thực hiện Công điện 

số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực 

hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 547/UBND-KGVX ngày 

01/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc truy vết, cách ly các trường hợp liên 

quan đến ca bệnh nhiễm COVID-19 xuất cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị. 

Để tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 tại khu vực cửa khẩu, Sở Y 

tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế:  

- Chỉ đạo Kiểm dịch viên tại tất cả các cửa khẩu tuyệt đối không lơ là, chủ 

quan mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Sở Y tế. 

- Rà soát các điều kiện về trang thiết bị, phương tiện bảo hộ,… đảm bảo 

tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh tại cửa khẩu.  

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tăng cường công tác 

kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý xuất – 

nhập cảnh đối với người, phương tiện vận tải và hàng hóa xuất nhập khẩu đảm 

bảo đúng các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh. 

2. Trung tâm Y tế các huyện (Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình, Tràng Định, 

Đình Lập) 

- Tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu và tại các 

Chốt kiểm dịch y tế ra vào biên giới thưc hiện nghiêm túc việc thực hiện khai báo 
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y tế  và kiểm soát chặt chẽ đối với các lái xe, chủ hàng,… từ các nơi khác đến cửa 

khẩu. 

- Yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế và thực hiện chế độ báo 

cáo theo quy định. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy; 

-UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- BCH BĐBP tỉnh, CAT;  

- UBND các huyện:Cao Lộc, Văn Lãng, 

Lộc Bình, Tràng Định, Đình Lập(p/h); 

- Website Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc SYT; 

-  Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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