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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây 

nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển 

hàng hoá tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không” 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên 

giới; 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế; 

Căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19 và Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về 

việc về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất, nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua 

biên giới; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH; 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm 

dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển 

phương tiện vận chuyển hàng hoá tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và 

đường hàng không”. 

Điều 2. Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 

ban hành và thay thế Hướng dẫn ban hành kèm theo Công văn số 829/BYT-MT ngày 

21/2/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống COVID-

19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa. 

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục 

trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng Viện Vệ 

sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y 

tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành; Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia; 

- Các đồng chí Thứ trưởng; 

- UBND các tỉnh, thành phố; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Cổng TTĐT Bộ Y tế; 

- Lưu: VT, DP 
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Đỗ Xuân Tuyên 
THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 
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