
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
Số:           /UBND-KGVX Quảng Nam, ngày         tháng         năm 2022

V/v tạm dừng áp dụng khai báo y tế 
tại cửa khẩu đối với COVID-19

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

Thực hiện Công văn số 2118/BYT-DP ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế về 
việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19; UBND 
tỉnh có ý kiến như sau:

1. Tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại Cửa khẩu quốc tế 
Nam Giang đối với người nhập cảnh kể từ 00 giờ 00 phút ngày 27/4/2022.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương: Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng 
tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, 
UBND huyện Nam Giang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục duy trì giám sát 
hành khách nhập cảnh tại cửa khẩu theo đúng Nghị định số 89/NĐ-CP ngày 
25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, 
chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Quảng 
Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam thường xuyên cập nhật các tài liệu 
truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện 
nay và chủ động đưa tin kịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BTV Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TT Điện tử tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (O).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 [daky]
Trần Văn Tân
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