
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NC              Kon Tum, ngày      tháng      năm 

Về việc triển khai nhiệm vụ 

trong thời gian Lào tạm dừng 

hoạt động xuất nhập cảnh tại 

cửa khẩu quốc tế Bờ Y. 

 

 

 

                        Kính gửi:   

- Các cơ quan: Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, 

Cục Hải quan Gia lai - Kon Tum; 

- Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi. 

 

Thực hiện Công văn số 1125/BNG-UBBG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của 

Bộ Ngoại giao về việc phía Lào thông báo tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh 

đối với người tại các cửa khẩu quốc tế trên toàn quốc (có văn bản kèm theo), Ủy 

ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan, địa phương liên quan chủ động phối hợp với các đơn vị 

chức năng của phía Lào triển khai các công tác liên quan trong thời gian tạm 

dừng hoạt động xuất, nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y - Phu Cưa, nhằm 

giảm thiểu những ảnh hưởng phát sinh không đáng có. Việc xuất nhập khẩu, vận 

chuyển hàng hóa qua biên giới được thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Công văn số 892/VP-HTKT ngày 01 tháng 4 năm 2020. 

2. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành ngay 

việc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân và các cơ 

quan liên quan biết về nội dung tại văn bản của Bộ Ngoại giao (đặc biệt lưu ý về 

thời gian tạm dừng, tên cặp cửa khẩu trên địa bàn tỉnh). Theo dõi sát tình hình, 

kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh để phối hợp giải 

quyết theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/cáo); 

- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh; 

- BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- BCH Quân sự tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Lưu: VT-NC4.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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