
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 

Số:            /UBND-VX 
V/v thực hiện quyết liệt các biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;  

- Các Tổ chức xã hội, nghề nghiệp; 

- Các doanh nghiệp Nhà nước; 

- Các Trường chuyên nghiệp; 

- - Báo Lào Cai; 

- - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội, Phú Thọ, Hà Giang và các tỉnh phía 

Nam vẫn tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp, số ca mắc mới có dấu 

hiệu tăng trở lại. Tại tỉnh Lào cai, trong ngày 04/11/2021 phát hiện 01 ca mắc 

Covid-19 trong cộng đồng (Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên), đây là ca bệnh 

có lịch trình di chuyển rất phức tạp, tiếp xúc với nhiều người tại huyện Bảo Yên 

và hyện Văn Bàn. Để nhanh chóng dập dịch thành công, đưa cuộc sống người 

dân trở lại bình thường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nghiêm túc thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố  

- Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tuyệt đối không 

được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, cần tiếp tục tăng cường thực hiện đúng, đầy 

đủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Đơn vị, địa phương nào thực hiện 

không nghiêm các công tác phòng, chống dịch để xảy ra hậu quả thì người đứng 

đầu đơn vị, địa phương đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

- Tăng cường truyên truyền thông điệp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – 

Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” của Bộ Y tế, đặc biệt phải thực hiện 

nghiêm việc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng, đông người. 

2. Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố: 

- Chỉ đạo lực lượng công an cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương, 

các Tổ Covid-19 cộng đồng điều tra, truy vết toàn bộ người từ tỉnh Hà Giang 

đến/về địa bàn tỉnh Lào Cai từ ngày 29/10/2021 đến ngày 05/11/2021, tổ chức 
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lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp 5; chỉ đạo các Chốt giáp ranh với tỉnh Hà 

Giang, từ ngày 06/11/2021 tổ chức xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 miễn phí 

(từ nguồn test nhanh ủng hộ, viện trợ) cho toàn bộ người từ tỉnh Hà Giang qua 

Chốt cho đến khi có thông báo mới.  

- Chỉ đạo các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành: Tăng cường thực hiện việc 

ứng dụng PC-Covid và các nền tảng công nghệ trong kiểm soát người đến/về 

tỉnh Lào Cai bằng quét mã QR Code để hỗ trợ các cơ quan chức năng trong điều 

tra, truy vết các F0, F1,…; hằng ngày kết xuất dữ liệu người dân đến/về tỉnh Lào 

Cai theo từng địa phương (cấp huyện) và gửi danh sách về UBND cấp huyện để 

chỉ đạo theo dõi, quản lý, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

theo quy định.  

- Tăng cường quản lý người dân đi, đến trên địa bàn (công tác khai báo tạm 

trú, tạm vắng), xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

3. Sở Y tế 

- Tiếp tục chủ động liên hệ với Bộ Y tế để đưa vắc xin phòng Covid-19 về 

địa phương tiêm cho người dân; Chỉ đạo tổ chức tiêm vắc xin nhanh, đúng đối 

tượng, an toàn, hiệu quả. 

- Tiếp tục rà soát về trang thiết bị, vật tư sinh phẩm phòng chống dịch, báo 

cáo UBND tỉnh để bổ sung mua sắm khi cần thiết, tuyệt đối không để thiếu vật 

tư, không bị động khi có dịch xảy ra; 

- Phối hợp với UBND huyện Bảo Yên, Văn Bàn khẩn trương đề xuất mua 

máy xét nghiệm RT-PCR để chủ động xét nghiệm khi cần thiết; tiếp tục rà soát 

hoàn thiện các điều kiện cần thiết để khi có máy xét nghiệm về tổ chức triển 

khai, thực hiện được ngay. 

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng chức năng tại tất cả các Chốt 

kiểm dịch vào địa bàn tỉnh, lưu ý các chốt trên đường mòn, trên đường bộ giáp 

ranh với tỉnh Hà Giang. Kiểm soát chặt chẽ 24/7 tuyệt đối không để lọt người qua 

chốt mà không khai báo.  

- Luôn duy trì tinh thần cảnh giác cao độ, tuyệt đối không được chủ quan, 

lơ là. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Tổ Covid-19 cộng đồng; vai trò 

của Bí thư Chi bộ; Tổ trưởng dân phố, Trưởng thôn, bản; các tổ chức, đoàn thể tại 

cơ sở… trong việc phát hiện người đến/về từ vùng dịch, tình hình di biến động 

của người dân trên địa bàn. 

- Yêu cầu người dân đến/về từ các địa phương có ca lây nhiễm trong cộng 

đồng tự theo dõi sức khỏe đủ 14 ngày. Trường hợp có một trong các biểu hiện: 

ho, sốt, khó thở, mất ngửi, đau ngực… nghi ngờ Covid-19 tiến hành xét nghiệm 

test nhanh SARS-CoV-2 ngay.  

- Có phương án quản lý chặt chẽ hoạt động của người bán hàng rong trên 

địa bàn, đặc biệt các trường hợp bán hàng lưu động tại các chợ phiên hoặc di 

chuyển qua nhiều vùng đông dân cư để bán hàng. 
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- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch 

tại các khu cách ly tập trung. Yêu cầu lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ và 

người dân trong khu cách ly tập trung thực hiện nghiêm các quy định, nội quy của 

khu cách ly. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố khẩn trương triển khai, thực hiện các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TH3, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Giàng Thị Dung 
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