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UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:            /BQLKKT-ĐTDN 

V/v triển khai tạm dừng áp dụng khai báo y 
tế với COVID-19 tại cửa khẩu của Việt Nam 

đối với người nhập cảnh 

 

 
Trà Vinh, ngày        tháng   5   năm 2022 

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong KKT, KCN 

 

 Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được Công văn số 1402/SYT-NVY ngày 

23/5/2022 của Sở Y tế về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối 

với Covid-19, 

 Nhằm kịp thời triển khai các quy định về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 đối với người nhập cảnh, Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai đến các 
doanh nghiệp trong KKT, KCN chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tạm dừng 

áp dụng khai báo y tế với Covid-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt nam đối với 
người nhập cảnh tại Công văn số 2118/BYT-DP ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế. 

 Ban Quản lý Khu kinh tế thông tin đến các doanh nghiệp được biết./. 

Công văn số 2118/BYT-DP ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế được đăng tải 
trên website Ban Quản lý Khu kinh tế tại địa chỉ: https://teza.travinh.gov.vn/ vào 

mục Phòng, chống dịch COVID-19 - Văn bản triển khai. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Lưu: VT, ĐTDN. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 
Lưu Văn Nhạnh 
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