
 
 

 
 

        ỦY BAN NHÂN DÂN 

          TỈNH QUẢNG TRỊ 

  Số:          /UBND-TCTM 
 

   V/v người nước ngoài nhập cảnh    

             qua CKQT Lao Bảo. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Quảng Trị, ngày       tháng     năm 2022 

 

 

 
 

 

    Kính gửi: 

 

 

 

- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet (Lào); 

- Các Sở: Y tế; Ngoại vụ; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Cục Hải quan tỉnh. 

Theo đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 27/TTr-SNgV ngày    

25/01/2022 về việc cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa 

khẩu quốc tế Lao Bảo để chữa bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế, UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất cho ông Chitisack Thammabout, quốc tịch Lào, hộ chiếu 

số PA0208344 và ông Phetmixay Banmanivong (người thân đi cùng chăm sóc), 

quốc tịch Lào, hộ chiếu số PA0292955 được nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lao 

Bảo để đến chữa bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế.  

2. Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh hỗ trợ 

thủ tục nhập cảnh cho trường hợp nêu trên, đảm bảo tuân thủ chăṭ che ̃quy trình 

về phòng chống dic̣h Covid-19.  

3. Đề nghị Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet thông báo cho 

các công dân có tên nêu trên thực hiện đầy đủ thủ tục xuất, nhập cảnh theo đúng 

quy định; đảm bảo công tác phòng chống dịch trong quá trình di chuyển từ cửa 

khẩu quốc tế Lao Bảo đến tỉnh Thừa Thiên Huế và tuân thủ các biện pháp phòng 

chống dịch theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19./.  
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, PCT Hoàng Nam; 

- UBND tỉnh TT.Huế; 

- PVP Lê Hữu Phước; 

- Công an tỉnh; 

- BV TW Huế; 

- Lưu: VT, TCTM. 
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

               KT. CHỦ TỊCH 

              PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                  Hoàng Nam 
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