
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

Số:              /UBND-KGVX 
V/v triển khai hướng dẫn phòng, 

chống lây nhiễm dịch Covid-19 đối 

với phương tiện và người điều khiển 

phương tiện vận chuyển hàng hóa tại 

các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, 

đường thủy và đường hàng không 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày          tháng         năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Cục Hải quan Đắk Lắk; 

- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; 

- Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Triển khai Quyết định số 2553/QĐ-BCĐQG ngày 18/6/2020 của Bộ Y 

tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng 

chống lây nhiễm Covid-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương 

tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy 

và đường hàng không” (gửi kèm văn bản); Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến 

như sau: 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 làm đầu mối phối hợp với Sở Giao thông 

Vận tải và các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn của Bộ Y 

tế để các đơn vị, cá nhân biết, chủ động trong việc triển khai thực hiện. Đồng 

thời chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện 

hướng dẫn nêu trên đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế 

trên địa bàn tỉnh. 

 Nhận được Công văn này, các đơn vị, địa phương chủ động triển khai 

thực hiện, báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 cấp tỉnh đối với những nội dung vướng mắc, vượt 

thẩm quyền./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk; 

- Phòng: KT, CN; 

- Lưu: VT, KGVX (Th.20b) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

H’Yim Kđoh 
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