
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THẠCH AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /UBND-VP 

 

Thạch An, ngày        tháng 01 năm 2022 
V/v thực hiện nội dung liên 

quan đến an ninh trật tự khu 

vực biên giới trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản Số 156/VP-NC ngày 20/01/2022 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Đại sứ quán Trung Quốc thông báo áp dụng 

quy định về xét nghiệm đối với người xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn và thực hiện một 

số nội dung nhằm giữ vững ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường 

mòn, lối mở khu vực biên giới, nghiêm khắc trấn áp các hành vi xuất nhập cảnh 

trái phép, buôn lậu. Khi phát hiện người nhập cảnh trái phép cần kịp thời ngăn 

chặn và trao trả cho lực lượng chức năng bên phía Trung Quốc. Khuyến khích 

người dân có gia đình bên Trung Quốc vận động người thân không về quê ăn Tết, 

hạn chế đi lại trong trường hợp không thật sự cần thiết. Bảo đảm trật tự, tránh tình 

trạng tụ tập đông người tại khu vực cửa khẩu, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh 

từ các nước thứ ba vào Trung Quốc qua địa phận huyện. Tiếp tục thực hiện tốt 

công tác phòng, chống dịch bệnh ở biên giới. 

Tuyên truyền và thông báo trước cho người dân có kế hoạch xuất cảnh qua 

cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn và cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh thực hiện biện pháp đặt lịch hẹn qua cửa khẩu (Yêu cầu những người 

nhập cảnh sử dụng “QR ĐẶT LỊCH NHẬP CẢNH MÃ SỨC KHOẺ QUẢNG 

TÂY” tiến hành đặt lịch hẹn trực tuyến trước, tải lên các giấy tờ còn hiệu lực như 

giấy tờ xuất nhập cảnh, giấy tờ lưu trú tại Việt Nam như thị thực, giấy chứng nhận 

tiêm chủng, giấy chứng minh xét nghiệm COVID-19 âm tính... để xin "MÃ SỨC 

KHỎE NHẬP CẢNH CỬA KHẨU QUẢNG TÂY”, xuất trình “MÃ SỨC KHỎE 

NHẬP CẢNH CỬA KHẨU QUẢNG TÂY" và giấy xét nghiệm Covid-19 bằng 

phương pháp PCR trong 48 giờ để nhập cảnh vào Trung Quốc theo ngày đặt lịch 

hẹn. Theo đó, xét nghiệm PCR trước khi nhập cảnh 48 giờ phải được tiến hành tại 

08 cơ sở xét nghiệm do Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam 

chỉ định (có danh sách 08 cơ sở xét nghiệm kèm theo). 

2. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân khu vực biên giới về 

03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Chấp hành 
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nghiêm quy định cấm khai hoang trong phạm vi 1.000 mét (một nghìn mét) tính 

từ đường biên giới về phía nước ta. Triển khai các hoạt động sản xuất tại khu vực 

biên giới theo đúng quy định, bảo đảm trật tự, không vượt biên trái phép để trồng 

trọt, chăn thả gia súc, không để xảy ra hỏa hoạn ở biên giới, xuất nhập cảnh trái 

phép và các sự cố khác. 

3. Duy trì thông tin liên lạc thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2022, tiếp tục tăng cường kết nối trao đổi, phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời các 

vấn đề phát sinh. Thực hiện tốt các biện pháp ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh qua 

biên giới, duy trì an ninh ở khu vực biên giới. 

Căn cứ ý kiến trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện uỷ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Thế Phúc 
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DANH SÁCH 

Cơ sở xét nghiệm PCR do Đại sứ quán Trung Quốc chỉ định 

 

1. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (thành phố Hà Nội) 

2. Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC (thành phố Hà Nội) 

3. Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng (thành phố Hải Phòng) 

4. Bệnh viện Quân y 175 (thành phố Hồ Chí Minh) 

5. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng) 

6. Bệnh viện Thiện Nhân (thành phố Đà Nẵng) 

7. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 

8. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Móng Cái (thành phố Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh) 
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