
 TỈNH ỦY LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
* 

Số              -TB/VPTU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 3 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

về khắc phục tình trạng công dân Trung Quốc xuất cảnh Việt Nam, 

nhập cảnh Trung Quốc qua các cửa khẩu đường bộ được phía Trung Quốc 

thông báo có kết quả dương tính với COVID-19 
----- 

 

Sau khi xem xét đề xuất của Văn phòng Tỉnh ủy về việc khắc phục tình 

trạng công dân Trung Quốc xuất cảnh Việt Nam, nhập cảnh Trung Quốc qua các 

cửa khẩu đường bộ được phía Trung Quốc thông báo có kết quả dương tính với 

COVID-19; trên cơ sở Thỏa thuận đã ký giữa UBND tỉnh Lạng Sơn, nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại sứ quán nước CHND Trung Hoa tại nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hợp tác xét nghiệm và điều trị COVID-19 

cho người xuất cảnh sang Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ tỉnh Lạng Sơn, 

Thường trực Tỉnh uỷ có ý kiến: 

1. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan quản lý, giám sát chặt chẽ tất cả 

các trường hợp công dân Trung Quốc khi đến làm thủ tục tại các cửa khẩu đường 

bộ xuất cảnh sang Trung Quốc bắt buộc phải xuất trình được giấy chứng nhận xét 

nghiệm PCR âm tính (còn hiệu lực trong thời gian 48 giờ) được cấp tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Lạng Sơn hoặc các cơ sở y tế xét nghiệm do Đại sứ quán / Tổng Lãnh 

sự quán Trung Quốc tại Việt Nam chỉ định. Những trường hợp không xuất trình 

được giấy chứng nhận xét nghiệm hợp lệ, yêu cầu quay trở về xét nghiệm PCR tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn hoặc các cơ sở y tế nêu trên. 

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan thông báo đến các công ty du lịch đưa đón 

khách Trung Quốc, các doanh nghiệp có sử dụng lao động là chuyên gia, lao động 

kỹ thuật người Trung Quốc trên toàn quốc về việc khi công dân Trung Quốc có 

nhu cầu nhập cảnh trở về Trung Quốc qua các cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng 

Sơn phải thực hiện nghiêm túc theo thỏa thuận giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và Đại 

sứ quán nước CHND Trung Hoa về hợp tác xét nghiệm và điều trị COVID-19. 

2. Giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn bố trí điểm lấy 

mẫu, hướng dẫn và tổ chức xét nghiệm cho công dân Trung Quốc xuất cảnh sang 

Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ tỉnh Lạng Sơn bằng kỹ thuật PCR đúng theo 

Thoả thuận đã ký kết; thực hiện việc thu phí xét nghiệm theo quy định hiện hành. 
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- Với những trường hợp khi xét nghiệm phát hiện dương tính thì phải tổ 

chức cách ly và điều trị ngay cho công dân Trung Quốc theo quy định tại Thoả 

thuận đã ký kết. 

Văn phòng Tỉnh uỷ trân trọng thông báo để các đồng chí biết và thực hiện. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 

- Văn phòng UBND tỉnh, 

- Các Sở: Y tế, Ngoại vụ, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Liễu Xuân Du 
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