
 

BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra điều kiện đảm bảo phòng, chống  

dịch Covid-19 tại các bãi bốc dỡ hàng hóa cửa khẩu Cốc Nam 

  

         Thực hiện Thông báo số 152/TB-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp đánh giá tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa và công tác phòng, chống dịch 

tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 02 tháng đầu năm 2020;Công văn số 212/UBND-

KTTH ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác phòng, 

chống dịch Covid 19 qua hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu. 

          Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra về điều kiện đảm bảo phòng,chống dịch Covid-

19 tại các bãi bốc dỡ hàng hóa tại cửa khẩu Cốc Nam, kết quả như sau: 

          1. Hiện nay tại cửa khẩu Cốc Nam có 04 bãi bốc dỡ hàng hóa bao gồm: 
Đại Phát, Quang Tâm, Thiên Trường và Thăng Long. 

 2.Về điều kiện phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế: 

           - Có 02 bãi bốc dỡ hàng hóa (Thiên Trường và Thăng Long ) đảm bảo các 

quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: vệ sinh môi trường đảm bảo, các 

phương tiện được bố trí gọn gàng theo khu vực, có bố trí dung dịch sát khuẩn nhanh, 

khẩu trang, có trang bị phòng lưu trú tạm thời đối với lái xe Trung Quốc đến bến bãi 

làm việc,có tường rào tách biệt với khu dân cư và nằm trong khu vực cửa khẩu. 

 - Có 02 bãi bốc dỡ hàng hóa hàng hóa ( Đạt Phát và Quang Tâm) có vị trí 

cách xa khu vực cửa khẩu Cốc Nam ( từ  500-1000 m ), đủ điều kiện về y tế để thực 

hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhưng không đáp ứng các quy định trong 

công tác phòng chống dịch Covid-19 tại công văn số 568/BYT-DP ngày 8/02/2020 

của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Công văn số 808/VPCP-KGVX và Công 

văn số 829/BYT-MT ngày 21/02/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm dịch Y tế 

biên giới phòng, chống Covid 19 đối với phương tiện và người điều khiển phương 

tiện vận chuyển hàng hóa (do 02 bãi xe nằm ngoài khu vực cửa khẩu ). 

  Sở Y tế  báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận:                                                                          GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh ( báo cáo); 

- Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu:VT,NVY(PĐC). 

 

                                                                                   

             Nguyễn Thế Toàn 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /BC-SYT Lạng Sơn, ngày       tháng 03 năm 2020 
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