
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:              /SYT-NVYD Kon Tum, ngày       tháng 6 năm 2021 
 

 

V/v hỗ trợ lưu trú, giao hàng viện trợ 

và đón nhân viên của Tổng Lãnh sự 

quán Lào tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y 

 

           

     Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

Sở Y tế nhận văn bản số 416/TLSQL ngày 18/6/2021 của Tổng Lãnh sự 

quán CHDCND Lào tại TP. Hồ Chí Minh về đề nghị hỗ trợ Đoàn công tác của 

Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại TP. Hồ Chí Minh lưu trú, giao hàng viện 

trợ và đón nhân viên Lãnh sự quán nhập cảnh, cách ly tại Kon Tum. 

Căn cứ Công văn số 1955/UBND-NC ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ giao khẩu trang y tế và nhập cảnh của nhân 

viên Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh,  

Căn cứ các quy định, hướng dẫn về phòng chống chống dịch COVID-19 

của Việt Nam và của tỉnh Kon Tum, Sở Y tế tỉnh Kon Tum có ý kiến như sau: 

1. Về việc Đoàn công tác xin lưu trú 1 đêm tại tỉnh Kon Tum  

Sở Y tế đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh cho phép Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào 

được lưu trú 1 đêm (24/6/2021) tại cơ sở lưu trú là Cơ sở cách ly y tế tập trung 

tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh1 (cụ thể tại 

Cơ sở Nhà hàng, khách sạn Phương Dung. Địa chỉ: Số 307 đường Hùng Vương, 

thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). 

2. Về thủ tục vào địa bàn tỉnh, giao nhận khẩu trang và đón nhân 

viên Lãnh sự quán nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Phu Cưa 

Ngoài các nội dung hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống dịch 

COVID-19 tại Công văn số 2489/SYT-NVYD ngày 10 tháng 6 năm 2021 của 

Sở Y tế về việc hỗ trợ nhập cảnh và giao hàng viện trợ của Tổng Lãnh sự quán 

Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị Đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán 

Lào thực hiện bổ sung các nội dung quy định về phòng, chống dịch như sau: 

- Tại Chốt liên ngành kiểm soát dịch COVID-19 (Sao Mai - Thôn 2 xã 

Hòa Bình - thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum): 

+ Cung cấp giấy xác nhận không dương tính với vi rút SARS-CoV-2 

(Có giá trị trong vòng 03 ngày, kể từ ngày có kết quả xét nghiệm).  

+ Thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 

(nếu có) hoặc lấy mẫu giám sát xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Chốt liên ngành 

kiểm soát dịch COVID-19. 

                                                 
1 Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cơ sở 

cách ly y tế tập trung tại Khách sạn trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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- Tại nơi lưu trú: Tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch 

COVID-19 của cơ sở cách ly lưu trú. 

- Tại khu vực giao nhận khẩu trang và đón nhân viên Lãnh sự quán tại 

Cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Phu Cưa:  

+ Bắt buột mang bảo hộ chuyên dụng phòng, chống dịch COVID-19;  

+ Giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 2 mét;  

+ Nếu có tiếp nhận hàng hóa, đồ lưu niệm từ phía Lào thì bắt buột phải 

thực hiện khử khuẩn trước khi vào nội địa Việt Nam. 

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum: Chỉ đạo Trung tâm Y tế 

thành phố và Chốt liên ngành kiểm soát dịch COVID-19 Sao Mai thực hiện các 

nội dung về phòng, chống dịch khi Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán 

CHDCND Lào vào địa bàn tỉnh Kon Tum. 

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 huyện Ngọc Hồi: Phối hợp thực hiện hỗ trợ Đoàn công tác của 

Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào lưu trú 1 đêm (24/6/2021) tại cơ sở lưu trú 

trên địa bàn huyện. 

5. Đề nghị Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao Thông vận tải: 

Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo Công văn số 1955/UBND-NC ngày 14 

tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ giao khẩu trang y tế 

và nhập cảnh của nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP. Hồ Chí Minh. 

6. Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế thành phố 

Kon Tum, Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi: Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hỗ 

trợ Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào theo nhiệm vụ. 

Sở Y tế kính báo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh biết, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận:                                         
- Như trên; 

- Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào  

tại TP. Hồ Chí Minh2; 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- Sở Ngoại vụ; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; 

- Ban Quản lý cửa khẩu Bờ Y; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum; 

- Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD.                      

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 

 

                                                 
2 Địa chỉ: 93 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84-28) 3829 7667. Fax: 

(84-28) 3829 9272. Email: cglaohcm@gmail.com 
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