
Noi n/tin: 

- Nhu trCn; 
- Lru: VT. 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGH!A VIT NAM 
THI XA CU'A LO Dc 1p — Ti1r do — Hinh phtic 

     

S: /UBND-VP 
V/v quy dinh ye xét nghiém PCR 

dôi vài ngui nhâp cãnh 
Trung QuOc 

Ci'ra Lô, ngày tháng 01 nàm 2023 

 

KInh gfri: 

   

- Các phOng, ban, ngành, doàn th thj xä; 
- UBND các plurng. 

UBND thj xã nhân duçic Cong van s 79/SNgV-LS.NVNONN ngày 
30/01/2023 cüa S Ngoai vu trin khai Cong van s 186/LS-QHLS ngày 
17/01/2023 cUa Cic Länh sr-B Ngoi giao v vic quy dinh ye xét nghirn 
PCR di vii nguYi nhâp cành Trung Quc. 

Theo dO tr ngày 17/01/2023, Trung Quc yêu cu hành khách nhâp cành 
Trung Quc cn cO bàn xét nghiêrn PCR am tInh trong vOng 48 ting tru'c khi 
khi hành ('ghi rO ten cüa ngu'ô' lam xét ngh/m, ngày, tháng, närn s/nh Va so 
g/y tâ thy thán); nu kt qua xét nghim là bàn din tCr thI in ra và mang theo; 
ngôn ng là ting Vit, ting trung hoc ting Anh; sü' ding khu trang trong 
suôt chuyen bay (Co van bàn so 186/LS-QHLS ngày 17/01/2023 cz'ia Ctc Länh 
sc-Bç5 Ngoq glao kern theo). 

UBND thi xã giao các phOng, ban, ngành, doàn th th xa, UBND càc 
phung thông tin, thông bào rng rài càc ni dung ti Cong van s 186/LS-
QHLS ngày 17/01/2023 cUa Cic Länh sr-Bô Ngoti giao nOi trên d nguäi dan, 
doanh nghip, cà nhân có lien quan duGc bitt, nhrn darn bào di lai an toàn cho 
cong dân./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT, CHL TICH 
PHO CHU flCH 

Hoàng Van Phüc 



----- 

ion bang Minh 

I3Q NG()iJ GIA() 
Ccc LANH SI)' 

(:QNG HOA XA HOI CIJU NGIEIA VIET NAM 
i)e Iip - Tiy do - J!nh pliñc 

S: ik C /LS-QHLS 
V/v quy dnh ye xét nghim PCR 

dôi vi ngtiOi nhp cânh Trung Quôc. 

[là Ncii, ngày 4?-  tháng 01 riám 2023 

- Cyc Quán I xuât nhp eánh, B Cong an; 
-CycYtêdxphông,B Yté; 
- C%Ic Hang không Vit Nam, B Giao thông vn tài; 
- Cc Cra lthâu. B Tu lnh B5 cii Biên phông (I3 Quôc 
phông); 
- Tong eye Du Ijeb, B Van hóa. The thao Va Du ljch: 
- Van phOng Uy ban nhãn dan các tinh, thành phO tnrc 
tiiuc Trung uollg; 
- Sr Ngoi yin  cc tinh, thành ph lrçrc thuc Trung Irong. 

Tiêp cOng van s 5077/LS-QI[LS ngày 30/12/2022 v chinh sách phOng, 
chOng djch cüa Irung Quôc, Cyc Lanh sr xin trao dôi nlni sau: 

Di si.r quán Trung Quc Co COng ham ngày 16/01/2023 g&i B Ngoi 
giao thông báo, k tr ngãy 17/01/2023, hành khách nhp cánh Trung QuOc can 
cO bàn giâv kOt qua xét nghim PCR am tinh trong vOng 48 ting truc khi lthôi 
hành (ghi rO ten cOa ngu&i lam xét nghim, ngày, tháng, näm sinh và so cOa giây 
tO thy than); nCu kOt qua xét nghim là bàn din tcr thI can in ra \ã mang theo; 
ngon ngQ Ia tiOng ViCt, lieng I rung hoAL tieng Anh su clung khau trang trong 
suôt ehuyOn hay. 

Các hang hang khOng thçrc hin chuyn bay sang Trung QuOc sC phini trách 
kiCm tra kCt qua xét nghim PCR. am tInh cOa hánh khách. cOn hái quan Trung 
QuOc s kiCin tra ti eh khi nhp cánh thy theo tinh hinh. 

Cyc i.Jinh sy xin trân tr9ng thông bao các Qu Co quan hit, phô hkn 
rong râi qUy djn.h nay dé dam bão di l?i  an toân cho cong dan ia vâ Se tiêp tuc 
kp thti thông tin khi Trung QuOc diCu chinh các bin pháp phOng, ehOng djch. 

Xin cam on sy phôi hp cta Qu Co quan./ 

Q. CIJC TRU(iNG iYol ,:Izán: 
- Nhu trén; 
- Urn: LS. QHLS. 
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