
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
__________ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________ 

 

Số:          /UBND-KTTH  Ninh Thuận, ngày      tháng       năm 2022 
V/v về tăng cường kiểm 

tra, hướng dẫn thực hiện 

tốt công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 đối với 

hàng hóa xuất khẩu ngay 

tại vùng trồng 

 

  

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Sở Công Thương; 

- Các Sở: Y tế, Giao thông vận tải,  

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 
 

Tiếp nhận Công văn số 436/UBND-KT ngày 22/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 đối với hàng hóa xuất khẩu ngay tại vùng trồng (gửi 

kèm), 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở 

Công Thương, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, chính quyền địa phương và đơn vị 

liên quan tăng cường theo dõi, giám sát hoạt động tại các vùng trồng nhằm đảm 

bảo quy trình sản xuất được an toàn với dịch COVID-19. Theo đó, giám sát các 

vùng trồng, cơ sở sản xuất, đóng gói trong việc thực hiện khử khuẩn đối với công 

nhân, người lao động trong suốt quá trình sản xuất, thu hoạch,...; khử khuẩn hàng 

hóa và phương tiện ngay từ khi đóng gói bao bì, bốc xếp lên phương tiện để xuất 

xưởng, đảm bảo không tồn tại mầm bệnh trong toàn bộ quá trình sản xuất và 

chuyên chở hàng hóa từ nơi sản xuất lên đến cửa khẩu và cho đến khi xuất khẩu 

sang Trung Quốc. 

 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan thường 

xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, thông tin với các cơ quan chức năng của tỉnh 

Lạng Sơn về hoạt động tại các cửa khẩu, các yêu cầu trong công tác phòng, chống 

dịch của phía Trung Quốc để kịp thời chỉ đạo, khuyến cáo và định hướng hoạt 

động xuất nhập khẩu hàng hóa ngay từ bước đầu tại địa phương đạt được hiệu quả 

cao.  

3. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và đơn vị liên 

quan tiếp tục triển khai tiêm đủ các mũi vắc-xin và tuyên truyền thực hiện nghiêm 

các quy định về phòng, chống dịch cho các đối tượng là thương nhân, doanh 



2 

 

     

nghiệp, lái xe đường dài vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, công nhân các cơ sở 

đóng gói (chế biến) nhằm giảm thiểu rủi ro phát sinh về dịch COVID-19 tại khu 

vực cửa khẩu biên giới./. 

 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT. KTTH Nam 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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