
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LÀO CAI 

Số:           /UBND-VX 
V/v quy định xét nghiệm  

SARS-CoV-2 đối với người điều khiển 

phương tiện xuất khẩu hàng hóa. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Lào Cai, ngày        tháng 6  năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- Sở Công Thương; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Xét đề nghị của Ban Kinh tế cửa khẩu tại Công văn số 703/BQL-KHTH ngày 

18/6/2021 về việc đề xuất thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 theo 

Phương án số 271/PA-BCĐ; của Sở Y tế tại Công văn số 1238/SYT-KHTC ngày 

21/6/2021 về việc triển khai một số hoạt động theo Phương án số 271/PA-BCĐ ngày 

18/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

 1. Thực hiện thu phí xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với toàn bộ người điều 

khiển phương tiện, người đi theo phương tiện vận chuyển hàng hóa ngoài tỉnh đến cửa 

khẩu Quốc tế Lào Cai để xuất khẩu. 

2. Miễn phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh đối với người điều khiển 

phương tiện, người đi theo phương tiện vận chuyển quả Vải tươi xuất khẩu theo 

Phương án số 242/PA-BCĐ ngày 1/5/2021 của  Ban  Chỉ đạo  phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh Lào Cai . 

3. Thời gian thực hiện thu phí: Bắt đầu kể từ ngày 22/6/2021 (trường hợp đơn 

vị đã thực hiện thu phí thì thời gian tính từ ngày đơn vị đã triển khai). 

4. Giá thu: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai. 

Căn cứ nội dung văn bản, các sở, ngành, địa phương triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TH3, VX2. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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