
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

BAN CHỈ ĐẠO  

PHÒNG CHỐNG DỊCH 

COVID-19 TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:             /CV-BCĐ          Kon Tum, ngày      tháng     năm  
  

V/v thực hiện phòng chống dịch 

COVID-19 tại Cửa khẩu Quốc 

tế Bờ Y  

 

 

 
Kính gửi:  

- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi; 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 

huyện Ngọc Hồi. 

 

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và 

đảm bảo cho hoạt động giao thương của Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y; qua xem xét  

đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Công văn số 76/BQLCK-VP ngày 

05 tháng 8 năm 2020 về việc người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng 

hóa xuất nhập khẩu đến và đi từ Đà Nẵng, Quảng Nam qua cửa khẩu quốc tế Bờ 

Y, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 huyện Ngọc Hồi phối hợp với Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y 

khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau: 

- Chỉ định 01 cơ sở lưu trú cho tài xế (kể cả phụ xe) các địa phương đến 

lưu trú chờ đổi tài và trao đổi hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (đặc biệt là 

tài xế điều khiển phương tiện từ Đà Nẵng, Quảng Nam) báo cáo về Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch COVID-19 tỉnh trong ngày 10/8/2020.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và yêu cầu các tài xế, phụ xe (kể 

cả lưu trú và không lưu trú) đến Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y phải chấp hành nghiêm 

túc phòng hộ, quy định chống dịch COVID-19. Tổ chức thực hiện nghiêm ngặt 

việc cách ly y tế trong thời gian lưu trú tại nơi lưu trú được chỉ định đối với các 

tài xế, phụ xe đến từ các địa phương phải cách ly y tế theo các thông báo cập 

nhật của Sở Y tế. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo cơ sở lưu trú được chỉ định 

và người được cách ly y tế tại nơi lưu trú thực hiện nghiêm túc quy định về 

phòng chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 

của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi 

lưu trú phòng chống dịch COVID-19”, tuyệt đối không để dịch bệnh xâm nhập, 

lây lan khu vực Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và các địa phương liên quan Cửa khẩu. 
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- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân sinh sống tại khu 

vực giáp Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi) thực hiện 

các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang khi ra đường, giữ khoảng cách khi 

giao tiếp, hạn chế tiếp xúc với người điều khiển phương tiện chờ hàng hóa xuất 

nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đặc biệt là tài xế điều khiển phương tiện 

từ Đà Nẵng, Quảng Nam.  

- Cập nhật, thông báo cho các doanh nghiệp có tài xế vận chuyển hàng hóa 

xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh là người từ Đà Nẵng, Quảng Nam cam kết áp 

dụng các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm việc cách ly tại cơ quan, 

đơn vị, khai báo y tế tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, trong thời gian chờ làm thủ tục 

xuất nhập khẩu phải hạn chế tiếp xúc với người dân trong khu vực, thực hiện 

nghiêm việc đeo khẩu trang y tế, giữ khoảng cách theo quy định, nếu có biểu hiện 

sốt, ho kịp thời báo ngay cho kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu biết xử lý (hoặc số 

đường dây nóng của Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y: 02606.288788). 

2. Giao Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y phối hợp với các chốt kiểm 

tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, thực hiện kiểm soát chặt chẽ 

người và phương tiện từ các địa phương phải cách ly y tế đến trao đổi hàng hóa 

qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y không được dừng nghỉ trên địa bàn (trừ lưu trú tại 

cơ sở được chỉ định). Đối với các tài xế sau khi đổi tài và trao đổi hàng hóa qua 

Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y về các tỉnh khác, các phương tiện, tài xế không được 

dừng nghỉ trên địa bàn.  

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum báo các đơn vị 

biết, thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c); 

- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Công an tỉnh; 

- CVP, PVP UBND tỉnh phụ trách; 

- Lưu: BCĐ, KGVX, HTKT.HMC. 

 

 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Trần Thị Nga 
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