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Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

 

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, với chính 

sách  "zezo covid", hiện nay Trung Quốc đang tiếp tục tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa khẩu đường bộ tiếp giáp với các tỉnh biên 

giới phía Bắc, trong đó có Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.  

Để tăng cường hợp tác phòng, chống dịch bệnh lây lan qua biên giới, ngày 

11/01/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã ký 

Thỏa thuận hợp tác xét nghiệm, điều trị COVID- 19 cho người xuất cảnh sang 

Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ tỉnh Lạng Sơn. Theo nội dung Thỏa thuận, phía 

Trung Quốc yêu cầu công dân Trung Quốc khi nhập cảnh về nước qua các cửa khẩu 

đường bộ tỉnh Lạng Sơn phải sử dụng “Mã QR đặt lịch nhập cảnh mã sức khỏe 

Quảng Tây” tiến hành đặt lịch hẹn trực tuyến trước, xin cấp “Mã sức khỏe nhập cảnh 

cửa khẩu Quảng Tây”; xuất trình mã này và kết quả xét nghiệm PCR trong 48 giờ (do  

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

chỉ định cấp) để nhập cảnh theo ngày đặt lịch hẹn. 

 Sau hơn 04 tháng triển khai thực hiện Thỏa thuận, bước đầu đã đạt được 

những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

Tuy nhiên, đến nay nhiều công dân Trung Quốc không nắm được các quy định 

nêu trên, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn trong quá trình  

giải quyết thủ tục xuất cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Trung Quốc thực hiện đúng các quy 

định của phía Trung Quốc khi làm thủ tục xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị, đồng thời tạo điều kiện để các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn thực 

hiện có hiệu quả các nội dung Thỏa thuận đã ký kết; UBND tỉnh Lạng Sơn trân 

trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm phối hợp, 

chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền rộng rãi đến công dân Trung 

Quốc đang cư trú trên địa bàn tỉnh nắm và thực hiện đúng các quy định, yêu cầu của 

cơ quan chức năng Trung Quốc khi nhập cảnh về nước, cụ thể: 

Kể từ từ 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2022, Cửa khẩu Hữu Nghị Quan, Bằng 

Tường, Quảng Tây, Trung Quốc thực hiện biện pháp đặt lịch hẹn qua cửa khẩu, yêu 

cầu tất cả những người nhập cảnh thống nhất sử dụng “Mã QR đặt lịch nhập cảnh mã 

sức khỏe Quảng Tây” tiến hành đặt lịch hẹn trực tuyến trước, tải lên các giấy tờ còn 

hiệu lực như giấy tờ lưu trú tại Việt Nam (giấy tờ xuất nhập cảnh, thị thực, giấy 

chứng nhận tiêm chủng, giấy chứng minh xét nghiệm COVID-19 âm tính,…) để xin 
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cấp “Mã sức khỏe nhập cảnh cửa khẩu Quảng Tây”; xuất trình mã này và xét nghiệm 

PCR trong 48 giờ (do 08 cơ sở xét nghiệm được Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán 

Trung Quốc tại Việt Nam chỉ định cấp) để nhập cảnh theo ngày đặt lịch hẹn. Đồng 

thời tuyên truyền tới công dân Trung Quốc về việc không nộp tiền phí xuất cảnh cho 

các đối tượng, đường dây đưa dẫn người xuất cảnh trái quy định. 

(Gửi kèm danh sách 08 cơ sở xét nghiệm theo đề nghị của Đại sứ quán Trung Quốc).  

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương quan tâm, phối hợp tuyên truyền đến các doanh nghiệp có sử 

dụng chuyên gia, lao động người Trung Quốc để biết và thực hiện. 

Trân trọng./.  
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở NgV, TT&TT, YT;  

- Cục HQ, BCH BĐBP, CA tỉnh; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- C,PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CM, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, THNC(NTT). 
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Dương Xuân Huyên 
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