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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v người và phương tiện
đến, đi qua các Chốt kiểm
dịch y tế liên ngành của
tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trong thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận được nhiều
văn bản của UBND các tỉnh, thành phố và của các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp, cá nhân đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn công tác,
công dân là người Việt Nam, người nước ngoài… đi qua các Chốt kiểm dịch y tế
liên ngành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Để tạo điều kiện, giải quyết kịp thời nhu
cầu đi lại của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng
Sơn có ý kiến như sau:
1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
thông tin đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi cần đến, đi qua địa bàn tỉnh
Lạng Sơn không cần làm văn bản đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn tạo điều kiện
cho đi, đến, qua tỉnh Lạng Sơn, chỉ cần bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định
về phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, của tỉnh Lạng Sơn, cụ thể
như: khai báo y tế, xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 do cơ
quan có thẩm quyền cấp không quá 72 giờ và thực hiện đúng nội dung cam kết
phòng, chống dịch COVID-19 tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành của tỉnh Lạng
Sơn…
2. Giao Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện
(Hữu Lũng, Chi Lăng, Bắc Sơn, Tràng Định, Đình Lập, Cao Lộc) chỉ đạo lực
lượng chức năng tại các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành tạo điều kiện cho người
và phương tiện đến, qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn sau khi khai báo y tế, có đầy đủ
giấy tờ và ký cam kết phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ QG về phòng, chống dịch COVID-19;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: YT, NgV, CA tỉnh,
BCH BĐ BP tỉnh;
- UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Bắc
Sơn, Tràng Định, Đình Lập;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:
KG-VX, TH-NC, KT, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).
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