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PHƯƠNG ÁN 

Thiết lập “vùng xanh” đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ  

hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực các cửa khẩu:  
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I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 

Từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn đã cơ bản được kiểm soát, số ca lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng giảm; 

tuy nhiên với chính sách “ZERO COVID”, phía Trung Quốc tiếp tục triển khai thực 

hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch ở mức độ cao, đặc biệt là thực hiện phong 

tỏa các khu vực có ca lây nhiễm COVID-19, đã thực hiện tạm dừng hoạt động thông 

quan hàng hoá qua nhiều cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt - Trung, các cửa khẩu 

đang duy trì hoạt động cũng chịu ảnh hưởng lớn, hoạt động xuất nhập khẩu hàng 

hóa gặp nhiều khó khăn, hiệu suất thông quan hằng ngày chưa đáp ứng được nhu 

cầu giao thương hàng hoá của các doanh nghiệp hai Bên, đặc biệt là cửa khẩu trọng 

điểm, chủ lực của tỉnh như cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu song phương Chi 

Ma và cửa khẩu Tân Thanh. 

Trong khi nước ta đang thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ về  "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19", theo đó các cặp cửa khẩu đang là điểm giao thoa giữa hai chính 

sách phòng, chống dịch của 2 nước. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, 

chống dịch COVID- 19 và tạo sự tin tưởng của phía Bạn về công tác phòng, chống 

dịch tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh thì việc ban hành Phương án thiết 

lập “vùng xanh” đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ hoạt động xuất, 

nhập khẩu khu vực các cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma là rất cần thiết. 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Nghị định số 89/2018/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; 

- Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế 

khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định 

về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;  

- Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy 

định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;  

- Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền; 
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- Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về việc ban 

hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NĐ-CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; 

- Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 22/3/2022 của Bộ Giao thông vận 

tải hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực (đường bộ, 

đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19; 

- Công văn số 446/BYT-MT ngày 26/01/2022 của Bộ Y tế về việc tăng 

cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu biên giới; 

- Công văn số 1264/BYT-DP ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế về việc phòng, chống 

dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. 

- Công văn số 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022 của Bộ Y tế về việc tạm dừng 

áp dụng khai báo y tế nội địa; 

III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG 

1. Mục đích yêu cầu  

- Ban hành Phương án thiết lập “vùng xanh” nhằm đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực các 

cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma, góp phần tạo sự tin tưởng đối với phía 

Trung Quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của phía Việt Nam tại các 

khu vực cửa khẩu. 

- Các “vùng xanh” được quản lý, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 ở mức độ cao nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động xuất nhập khẩu 

hàng hóa qua các cửa khẩu này. 

- Đảm bảo kiểm soát tốt nhất đối với người, phương tiện, hàng hóa trước khi 

ra vào khu vực cửa khẩu, duy trì thường xuyên tiêu chí đối với “vùng xanh”; tăng 

cường các biện pháp, cơ sở vật chất, nguồn lực y tế phục vụ hoạt động xuất khẩu 

hàng hóa; riêng đối với hàng hoá xuất khẩu qua các cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân 

Thanh và Chi Ma sẽ thiết lập các chốt kiểm tra, kiểm soát, hàng rào để khoanh 

vùng kiểm soát khu vực Khu phi thuế quan, Khu trung chuyển hàng hoá. 

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đầy 

đủ các hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, các Bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh 

trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

2. Đối tượng, thời gian áp dụng 

a) Đối tượng áp dụng: 

- Lái xe, người đi cùng phương tiện vận tải hàng hóa trong và ngoài tỉnh trước 

khi đến các cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma để xuất khẩu hàng hóa sang 

Trung Quốc hoặc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu vào nội địa (xe thùng rỗng vào bến 

bãi nhận hàng nhập khẩu).  

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải; tổ 

chức, cá nhân làm dịch vụ xuất nhập khẩu, đại lý hải quan qua khu vực các cửa khẩu: 
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Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma; người ra, vào chốt kiểm soát trong khu vực bãi xe 

Khu phi thuế quan, Khu trung chuyển hàng hoá.  

- Người làm dịch vụ sửa chữa, vệ sinh hàng hóa, dịch vụ cung cấp đồ ăn 

uống, cung cấp thực phẩm cho các lái xe, người đi cùng phương tiện đang sinh 

hoạt trong khu vực bãi xe thuộc khu Trung chuyển hàng hóa, Khu phi thuế quan, 

khi được sự cho phép vào, ra của lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát. 

- Các lực lượng chức năng, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành 

thực hiện nhiệm vụ tại các cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma. 

b) Thời gian áp dụng: thực hiện từ 0 giờ 00 phút, ngày 01/6/2022 cho đến 

khi có thông báo mới của UBND tỉnh. 

IV. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN 

1. Phân luồng phương tiện  

Các phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu từ nội địa lên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn để xuất khẩu; phương tiện thùng rỗng vào cửa khẩu để nhận hàng nhập khẩu: 

1.1. Khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 

- Các phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu được phân luồng 

vào vùng đệm là Khu trung chuyển hàng hoá; từ Khu trung chuyển hàng hoá vào Bến 

bãi xe của Công ty cổ phần hữu nghị Xuân Cương (Công ty Xuân Cương); từ Công ty 

Xuân Cương vận chuyển sang Trung Quốc. 

- Phương tiện không hàng (thùng rỗng) vào cửa khẩu để nhận hàng nhập 

khẩu được phân luồng đi thẳng vào Bến bãi xe của Công ty Xuân Cương; sau khi 

nhận hàng xong từ Công ty Xuân Cương vận chuyển vào nội địa. 

1.2. Khu vực cửa khẩu Tân Thanh 

- Các phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu được phân luồng 

vào vùng đệm tại bãi xe Khu phi thuế quan; từ Khu phi thuế quan vào Bến bãi xe 

của Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên (Công ty Bảo Nguyên); từ 

Bến bãi xe của Công ty Bảo Nguyên vận chuyển sang Trung Quốc. 

- Phương tiện không hàng (thùng rỗng) vào cửa khẩu để nhận hàng nhập 

khẩu được phân luồng đi thẳng vào Bến bãi xe của Công ty Bảo Nguyên; sau khi 

nhận hàng xong từ Công ty Bảo Nguyên vận chuyển vào nội địa. 

1.3. Khu vực cửa khẩu song phương Chi Ma 

- Các phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu được hướng dẫn, 

phân luồng vào các bến, bãi trong khu vực cửa khẩu; từ các bến bãi trong khu vực cửa 

khẩu thực hiện sang tải sang các phương tiện vận tải hàng hóa của Trung Quốc hoặc 

thực hiện vận chuyển hàng hóa xuất cảnh sang Trung Quốc và trở về trong ngày.  

- Phương tiện không hàng (thùng rỗng) vào cửa khẩu để nhận hàng nhập 

khẩu được phân luồng vào bến, bãi để nhận hàng hóa nhập khẩu trong khu vực cửa 

khẩu; sau khi nhận hàng xong từ các bến, bãi vận chuyển vào nội địa. 

2. Kiểm soát người vào, ra “vùng xanh” an toàn 

2.1. Lớp kiểm soát thứ nhất tại khu vực đệm (gồm: Khu trung chuyển 

hàng hoá, Khu phi thuế quan) 
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- Tại Khu trung chuyển hàng hoá do lực lượng Công an huyện Cao Lộc quản 

lý, điều hành và Khu phi thuế quan do lực lượng Bộ đội Biên phòng quản lý, điều 

hành toàn bộ hoạt động chốt, quản lý, điều hành toàn bộ phương tiện vận tải vào, 

ra khu vực vùng đệm theo thứ tự. 

- Kiểm tra giấy xét nghiệm SARS-CoV-2: khi vào khu vực vùng đệm yêu 

cầu lái xe và người đi cùng phải có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-

CoV-2 trong 72 giờ cùng với giấy tờ tuỳ thân để đối chiếu, đo thân nhiệt; trường 

hợp chưa có hoặc giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 đã hết hạn thì yêu cầu xét nghiệm 

ngay hoặc trục xuất ra khỏi khu vực vùng đệm. 

- Lái xe và người đi cùng phải lưu trú tại Khu trung chuyển hàng hoá, Khu 

phi thuế quan. Trước khi ra khỏi vùng đệm di chuyển lên các khu vực cửa khẩu 

phải có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 trong 72 giờ khi giấy 

xét nghiệm hết hạn phải thực hiện test nhanh SARS-CoV-2. 

- Người làm dịch vụ sửa chữa, vệ sinh hàng hóa, dịch vụ cung cấp đồ ăn 

uống, cung cấp thực phẩm cho các lái xe, người đi cùng đang sinh hoạt trong khu 

vực bãi xe thuộc khu Trung chuyển hàng hóa, Khu phi thuế quan phải có kết quả 

xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 trong 72 giờ cùng với giấy tờ tuỳ thân 

để đối chiếu, đo thân nhiệt; trường hợp chưa có hoặc giấy xét nghiệm SARS-CoV-

2 đã hết hạn thì yêu cầu xét nghiệm ngay hoặc trục xuất ra khỏi khu vực vùng đệm. 

2.2. Lớp kiểm soát thứ hai (tại Barie số 2 khu vực các cửa khẩu: Hữu 

Nghị, Tân Thanh và Chi Ma) 

a) Kiểm soát đối với lái xe và người đi cùng phương tiện vận tải hàng hoá 

xuất khẩu; hoặc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu vào nội địa (phương tiện thùng 

rỗng vào bến bãi nhận hàng nhập khẩu): 

- Kiểm tra y tế đối với lái xe và người đi cùng phương tiện vận tải trước khi 

vào khu vực cửa khẩu.  

- Kiểm tra giấy xét nghiệm SARS-CoV-2, yêu cầu lái xe và người đi cùng 

phương tiện vận tải phải có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 

trong 72 giờ. Trong thời gian lưu trú tại khu vực cửa khẩu định kỳ xét nghiệm 

SARS-CoV-2 theo tần suất 07 ngày/lần.  

- Chấp hành theo hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng, vào cửa 

khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Chi Ma theo thứ tự, giữ 

khoảng cách, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

b) Kiểm soát đối với các lực lượng trực tiếp tham gia tại cửa khẩu: 

- Yêu cầu các lực lượng chức năng, các cơ quan quản lý nhà nước chủ động 

phân công ca, kíp cho cán bộ, chiến sỹ, viên chức, người lao động đảm bảo duy trì 

hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; linh hoạt trong việc thực hiện lưu trú tạm thời 

trong khu vực cửa khẩu theo ca, quay vòng các ca, kíp theo chu kỳ của các cơ 

quan, đơn vị. Khi vào khu vực cửa khẩu yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm 

tính với vi rút SARS-CoV-2 trong 72 giờ. 

- Định kỳ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo tần suất 07 ngày/lần đối với các 

trường hợp lưu trú tại khu vực cửa khẩu.  
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c) Kiểm soát đối với lao động tại doanh nghiệp kinh doanh bến bãi, doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải; tổ chức, cá nhân 

làm dịch vụ xuất nhập khẩu, đại lý hải quan: 

- Yêu cầu người lao động tại doanh nghiệp kinh doanh bến bãi, người của 

các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải; tổ chức, 

cá nhân làm dịch vụ xuất nhập khẩu, đại lý hải quan thực hiện việc lưu trú tạm thời 

tại các địa điểm tập trung, đảm bảo việc quản lý khép kín từ cửa khẩu về địa điểm 

sinh hoạt. 

- Kiểm tra giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người lao động tại doanh 

nghiệp kinh doanh bến bãi, người của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt 

động xuất nhập khẩu, vận tải; tổ chức, cá nhân làm dịch vụ xuất nhập khẩu, đại lý 

hải quan khi vào khu vực cửa khẩu yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính với 

vi rút SARS-CoV-2 trong 72 giờ.  

- Định kỳ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo tần suất 07 ngày/lần đối với các 

trường hợp lưu trú tại khu vực cửa khẩu.  

d) Kiểm soát đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc, 

người dân sinh sống, cư trú trong các khu vực cửa khẩu hoặc thường xuyên di 

chuyển qua lại các khu vực cửa khẩu: UBND các xã, thị trấn gần các khu vực cửa 

khẩu lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc, người 

dân sinh sống phải thường xuyên di chuyển qua lại khu vực lớp kiểm soát thứ 1, 

lớp kiểm soát thứ 2 gửi đến các Đồn Biên phòng để quản lý.  

2.3. Lớp kiểm soát thứ 3 (đối với lái xe thuộc Đội lái xe chuyên trách) 

Yêu cầu các lái xe chuyên trách tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu 

Tân Thanh thực hiện nghiêm việc sinh hoạt, lưu trú tập trung; định kỳ xét nghiệm 

SARS-CoV-2 theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để đảm bảo quy định 

phòng, chống dịch của hai Bên; trong quá trình giao nhận phương tiện vận tải cũng 

như khi điều khiển phương tiện vận tải hàng hoá phải tuân thủ nghiêm ngặt các 

quy định phòng, chống dịch COVID-19 như: mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, 

không được mở cửa kính, niêm phong buồng lái xe do lực lượng Biên phòng thực 

hiện khi hoạt động tại các bãi chờ xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng như lưu 

thông trên lãnh thổ Trung Quốc (nếu có).   

3. Xử lý khi có F0 và các trường hợp vi phạm 

3.1. Xử lý khi phát hiện F0 

- Bộ phận y tế làm nhiệm vụ tại chốt Khu phi thuế quan, Khu Trung chuyển 

hàng hoá chủ trì thực hiện công tác phun khử khuẩn các vị trí người nghi nhiễm 

COVID-19. Thực hiện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức đưa người nghi 

nhiễm về khu cách ly điều trị theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

huyện Văn Lãng, huyện Cao Lộc. 

- Bộ phận y tế tại Chốt kiểm soát dịch COVID-19 các cửa khẩu: Hữu Nghị, 

Tân Thanh và Chi Ma chủ trì thực hiện công tác phối hợp với Tổ kiểm dịch y tế quốc 

tế phun khử khuẩn các vị trí người bị nghi nhiễm COVID-19. Phối hợp với Trung tâm 



6 

Y tế huyện tổ chức đưa người nghi nhiễm về khu cách ly điều trị theo quy định của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc và Lộc Bình.  

- Đối với cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động thuộc biên 

chế của các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại Khu phi 

thuế quan, Khu Trung chuyển hàng hoá, khu vực các cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân 

Thanh và Chi Ma khi bị nghi nhiễm, cần thực hiện cách ly F0, F1 theo hướng dẫn 

của ngành Y tế; phun khử khuẩn toàn bộ khu vực làm việc; bố trí cán bộ làm việc 

thay thế đảm bảo hoạt động nghiệp vụ được ổn định, thông suốt. 

3.2. Xử lý các trường hợp vi phạm 

- Đối với lái xe và người đi cùng khi di chuyển xe hàng xuất khẩu từ vùng 

đệm Khu trung chuyển hàng hoá cũng như lái xe, người đi cùng phương tiện vận 

tải thùng rỗng vào cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị để nhận hàng nhập khẩu tại Bến bãi 

xe của Công ty Xuân Cương; lái xe và người đi cùng khi di chuyển xe hàng xuất 

khẩu từ vùng đệm từ Khu phi thuế quan, cũng như lái xe, người đi cùng phương tiện 

thùng rỗng vào cửa khẩu Tân Thanh để nhận hàng nhập khẩu tại Bến bãi xe của 

Công ty Bảo Nguyên, khi vào đến chốt khu vực cửa khẩu (barie số 2) nếu không 

trình được giấy xét nghiệm1 thì lực lượng Bộ đội Biên phòng xử lý bắt buộc lái xe, 

người đi cùng quay về vùng đệm xếp số thứ tự như ban đầu.  

- Lái xe và người đi cùng đang sinh hoạt, lưu trú tại nơi ở tập trung trong 

khu vực cửa khẩu nếu không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19, 

lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý trục xuất 

ra khỏi khu vực cửa khẩu. 

4. Nguồn kinh phí chi trả xét nghiệm 

- Kinh phí xét nghiệm SARS-CoV-2 (PCR hoặc test nhanh) định kỳ 07 

ngày/lần cho cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động thuộc biên 

chế của các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại các cửa 

khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma do ngân sách nhà nước chi trả hoặc huy động 

từ nguồn xã hội hóa khác. 

- Kinh phí xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với lái xe và người đi cùng; người 

của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu ra vào 

Khu vực các cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma; người ra vào chốt kiểm 

soát trong khu vực bãi xe Khu trung chuyển hàng hoá, Khu phi thuế quan; người 

làm dịch vụ sửa chữa, vệ sinh hàng hóa, dịch vụ cung cấp đồ ăn uống, cung cấp 

thực phẩm vào khu vực bãi xe thuộc khu Trung chuyển hàng hóa, Khu phi thuế 

quan do cá nhân tự chi trả. 

- Kinh phí xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với lái xe chuyên trách do Công ty 

cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương, Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên 

thành lập và lái xe chuyên trách khu vực cửa khẩu Chi Ma (nếu có) do doanh 

nghiệp thành lập và quản lý tại khu vực các cửa khẩu tự chi trả. 

                                                           
1 Giấy xét nghiệm SARS-CoV-2; giấy xét nghiệm tên tuổi không khớp với các thông tin của giấy tờ tuỳ thân; 

không thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 tại chốt. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn là cơ quan 

đầu mối triển khai thực hiện Phương án; chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch và UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình và các cơ quan 

liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các 

ngành, các doanh nghiệp, tổng hợp kết quả, phản ánh của các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo. 

2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và UBND các huyện Cao 

Lộc, Văn Lãng và Lộc Bình  

2.1. Nhiệm vụ chung 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan chỉ đạo chung 

các lực lượng chức năng, các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu.  

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn gần các khu vực cửa khẩu lập danh sách 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc, người dân sinh sống phải 

thường xuyên di chuyển qua lại khu vực lớp kiểm soát thứ 2 gửi đến các Đồn Biên 

phòng để quản lý. 

- Trong trường hợp khu vực bến bãi trong cửa khẩu không thể tiếp nhận 

phương tiện vận tải hàng hóa khi có văn bản của Sở Công Thương khuyến cáo các 

tỉnh, thành phố không đưa hàng hóa nông sản ra khi năng lực thông quan thấp, 

UBND huyện phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn và phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh sắp xếp, bố trí địa điểm riêng biệt 

để điều tiết phương tiện vận tải hàng hóa nhằm đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh 

môi trường. Kịp thời trao đổi Sở Công Thương để thống nhất hướng giải quyết. 

- Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong khu vực cửa khẩu; chỉ đạo đơn 

vị trúng thầu dọn vệ sinh, thu gom rác thải cũng như các hoạt động cung ứng dịch vụ 

thuộc thẩm quyền chỉ đạo của huyện thực hiện nghiêm việc quản lý khép kín đối với 

người lao động để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

2.2. Nhiệm vụ cụ thể 

b) Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, UBND huyện Cao Lộc:  

- Điều hành toàn bộ hoạt động tại Chốt kiểm soát dịch Khu trung chuyển 

hàng hóa theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan chỉ đạo chung 

các lực lượng chức năng, các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 tại Chốt kiểm soát dịch Khu trung chuyển hàng hóa. Quản lý điều 

tiết toàn bộ phương tiện vận tải ra vào Chốt kiểm soát. 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện bố trí đầy đủ nhân viên y tế đảm bảo thực 

hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát cũng như khu vực Khu trung chuyển hàng 

hóa như: kiểm tra giấy xét nghiệm SARS-CoV-2, đo thân nhiệt, lấy mẫu xét 

nghiệm đối với chủ xe, lái xe và người đi cùng xe ô tô vận tải; xét nghiệm trong 

trường hợp giấy chứng nhận hết hạn hoặc chưa có giấy xét nghiệm; thực hiện phun 

khử khuẩn khu vực vùng đệm,... 
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b) Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, UBND huyện Văn Lãng: 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc 

theo các Phương án của Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện về điều tiết, bố trí 

phương tiện và lái xe vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh; về bố 

trí sử dụng lực lượng quản lý, kiểm soát người, xe ô tô vận tải trong phòng, chống 

dịch COVID-19 ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh, Khu phi thuế quan và khu Dragon. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan chỉ đạo chung 

các lực lượng chức năng, các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 tại Khu phi thuế quan.  

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện bố trí đầy đủ nhân viên y tế đảm bảo thực 

hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát cũng như Khu phi thuế quan và khu Dragon 

như: kiểm tra giấy xét nghiệm SARS-CoV-2, đo thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm 

đối với các chủ xe, lái xe và người đi cùng; xét nghiệm trong trường hợp giấy 

chứng nhận hết hạn hoặc chưa có giấy xét nghiệm; thực hiện phun khử khuẩn khu 

vực vùng đệm,... 

c) Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch UBND huyện Lộc Bình: chỉ đạo các đơn 

vị trực thuộc, các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc theo các Phương án của 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện về điều tiết, bố trí xe và lái xe ô tô vận tải 

hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu; về bố trí sử dụng lực lượng quản lý, kiểm 

soát người, xe ô tô vận tải hàng hóa trong phòng, chống dịch COVID-19 ở khu vực 

cửa khẩu Chi Ma. 

4. Sở Y tế 

- Chủ trì thực hiện linh hoạt điều chỉnh các quy định theo chuyên môn 

nghiệp vụ liên quan tại Phương án này kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế, đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch đồng thời đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu hàng 

hóa qua các cửa khẩu được thông suốt. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực “vùng xanh” theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế và UBND tỉnh. 

-  Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị y tế (bao gồm cả công lập và y tế tư nhân) 

có đủ năng lực thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 (PCR hoặc test nhanh) phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tại các cửa khẩu tổ chức lấy mẫu, vận 

chuyển mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 (PCR hoặc test nhanh) định kỳ 07 ngày/lần 

cho cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động thuộc biên chế của các 

cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại các cửa khẩu; xét 

nghiệm SARS-CoV-2 (PCR hoặc test nhanh) cho cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên 

chức, người lao động thuộc biên chế của các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng 

thực hiện nhiệm vụ tại Khu trung chuyển hàng hóa, Khu phi thuế quan; xét nghiệm 

SARS-CoV-2 (PCR hoặc test nhanh) cho các đối tượng còn lại theo quy định. 

- Tham mưu nguồn hoá chất xét nghiệm, sinh phẩm xét nghiệm, vật tư tiêu 

hao và hóa chất khử khuẩn đáp ứng nhu cầu của các lực lượng làm nhiệm vụ tại 

các khu vực "vùng xanh" cửa khẩu. 
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- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công 

Thương tạm thời thực hiện thí điểm test COVID-19 trên các mẫu hàng hóa xuất 

khẩu có nguy cơ lây nhiễm cao khi có đề nghị của phía Trung Quốc.  

- Chỉ đạo đơn vị y tế trực thuộc khử khuẩn định kỳ khu vực có nguy cơ cao 

trong cửa khẩu cũng như địa điểm làm việc của các lực lượng chức năng; hướng 

dẫn quy trình khử khuẩn cho các doanh nghiệp tổ chức đội lái xe chuyên trách tự 

khử khuẩn địa điểm lưu trú của các lái xe chuyên trách và các đối tượng tham gia 

vào quy trình xuất nhập khẩu hàng hoá thuộc doanh nghiệp quản lý. 

5. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an các huyện: Cao Lộc, Văn 

Lãng, Lộc Bình phối hợp với các lực lượng chức năng điều tiết phương tiện vận 

chuyển hàng xuất khẩu từ nội địa đến Khu trung chuyển hàng hoá, Khu phi thuế 

quan và khu vực các cửa khẩu đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và tạo 

điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. 

- Chủ động nắm tình hình để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực, 

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. 

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng: Tân 

Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma duy trì nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát 

theo quy định; bố trí, sắp xếp đầy đủ nhân lực để điều hành chung ở các chốt 24/24 

giờ, phân luồng các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ vùng đệm vào 

các cửa khẩu đúng trình tự, đảm bảo công khai, minh bạch.  

7. Sở Công Thương 

- Thực hiện công tác thông tin, khuyến cáo đến Sở Công Thương các tỉnh, 

thành phố có hàng hóa xuất khẩu qua địa bàn tỉnh về việc thực hiện Phương án. 

- Thường xuyên đăng tải các thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa 

tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh nói chung và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa 

khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Chi Ma nói riêng để các doanh nghiệp, thương nhân 

biết, chủ động trong hoạt động kinh doanh. 

8. Các cơ quan đơn vị thuộc các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu: 

Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma 

- Chủ động phân công ca, kíp cho cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, 

người lao động thuộc biên chế của các cơ quan đơn vị mình đảm bảo duy trì hoạt 

động theo chức năng, nhiệm vụ; thực hiện việc lưu trú tạm thời trong khu vực cửa 

khẩu, quay vòng các ca, kíp theo chu kỳ của các cơ quan, đơn vị.  

- Trên cơ cở hướng dẫn của Sở Y tế, định kỳ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo 

tần suất 07 ngày/lần đối với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lưu 

trú tại khu vực cửa khẩu. 

- Phối hợp với Trung tâm Quản lý cửa khẩu trong việc giám sát hoạt động 

thường xuyên của cửa khẩu. 

9. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu, vận 

tải; tổ chức, cá nhân làm dịch vụ xuất nhập khẩu, đại lý hải quan; các doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ bến bãi; lái xe có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa 
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qua các cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma; các doanh nghiệp, cá nhân 

cung cấp dịch vụ trong Khu phi thuế quan, Khu trung chuyển hàng hoá 

a) Đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa, nhân viên 

phục vụ, thành viên tham gia khi đến chốt kiểm soát Khu Phi thuế quan, Khu trung 

chuyển hàng hoá thực hiện các nội dung sau: 

- Phải có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 trong 72 giờ kể 

từ khi lấy mẫu bệnh phẩm (PCR hoặc test nhanh). 

- Đã tiêm đủ mũi vắc xin phòng COVID-19 (không áp dụng với người đã 

khỏi COVID-19). 

- Tuân thủ đầy đủ quy định 5K. 

- Trong quá trình di chuyển trong Khu phi thuế quan, Khu trung chuyển 

hàng hóa phải hạn chế tối đa việc tiếp xúc.  

b) Người điều khiển phương tiện và người đi theo phương tiện thực hiện lưu 

trú tại Khu phi thuế quan, Khu trung chuyển hàng hoá, trường hợp lái xe tự ý đi ra 

khỏi khu vực lưu trú sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Trường hợp lái xe có nhu cầu 

chở hàng về nội địa thực hiện đăng ký với Bộ phận quản lý tại Chốt kiểm soát để 

được quản lý, theo dõi. Trong thời gian chờ tại Khu phi thuế quan, Khu trung 

chuyển hàng hoá lái xe phải chấp hành Nội quy và thực hiện tốt các biện pháp 

phòng, chống dịch.  

c) Các cá nhân, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khi vào trong Khu phi thuế 

quan, Khu trung chuyển hàng hoá phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch và 

được sự nhất trí của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Văn Lãng và huyện 

Cao Lộc; phải có phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 kết quả âm tính trong 72 giờ 

(PCR hoặc test nhanh), đo thân nhiệt và thực hiện các biện pháp phòng dịch (5K) 

như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách,... đăng ký tên, số điện thoại, 

địa chỉ với Tổ quản lý Khu phi thuế quan, Khu trung chuyển hàng hoá.  

d) Trường hợp người điều khiển phương tiện và người đi theo phương tiện 

sau khi xét nghiệm có nghi ngờ nhiễm COVID-19 và phải đưa đi điều trị thì có 

trách nhiệm thông tin cho chủ doanh nghiệp, chủ hàng để tiếp tục phối hợp xử lý 

xe và hàng hóa theo quy định. 

đ) Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bến bãi, lái xe chuyên trách: 

khuyến khích lao động tại doanh nghiệp kinh doanh bến bãi, các tổ chức dịch vụ thực 

hiện việc lưu trú tạm thời tại các địa điểm tập trung, đảm bảo việc quản lý khép kín từ 

cửa khẩu về địa điểm sinh hoạt; quản lý nghiêm ngặt hoạt động của Đội lái xe chuyên 

trách; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 (PCR hoặc test nhanh) cho lao động tại 

doanh nghiệp kinh doanh bến bãi đảm bảo phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch tại 

từng thời điểm theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và chính quyền địa 

phương biên giới 2 bên. 

e) Các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ xuất nhập khẩu, đại lý hải quan cần tuân 

thủ nghiêm quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong khu vực cửa 

khẩu; chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của các lực lượng chức năng trong quá trình 

hoạt động tại khu vực cửa khẩu, nhất là tuân thủ các quy định về công tác phòng, 
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chống dịch (xét nghiệm định kỳ theo yêu cầu) cũng như việc điều tiết, phân luồng 

phương tiện xuất nhập khẩu; chủ động trong việc yêu cầu các lái xe đường dài, các 

đối tác kinh doanh trong và ngoài nước biết và tuân theo các quy định phòng, 

chống dịch để đảm “vùng xanh” trong các khu vực cửa khẩu; tăng cường hợp tác, 

trao đổi thông tin kịp thời với các đối tác Trung Quốc trong quá trình hoạt động 

theo phương thức giao, nhận hàng hoá mới để vừa đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch vừa tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hoá; chủ động nắm thông 

tin, tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh để phối 

hợp phân luồng, điều thiết phương tiện từ sớm, từ xa.  

Để đảm bảo quyền và lợi ích của mình đề nghị các doanh nghiệp, thương 

nhân có hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh và 

Chi Ma chủ động nghiên cứu, thực hiện nghiêm Phương án này.  

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng, các tổ chức, 

cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm đối với 

đơn vị, địa bàn quản lý; nếu có khó khăn, vướng mắc, bất cập đề nghị phản ánh với 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn để tổng hợp, báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.  
 

 

Nơi nhận:  
-  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: CT, GTVT, TTTT, YT;  

- Các ngành: Cục Hải quan, BCH BĐBP tỉnh, 

  CA tỉnh, BQLKKTCK ĐĐ-LS; 

- Các cơ quan Kiểm dịch; 

- BCĐ PCD, UBND huyện: Cao Lộc,  

  Văn Lãng, Lộc Bình; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CV; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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