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THÔNG BÁO
Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh
tại cuộc họp ngày 13/7/2021

Ngày 13/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh tổ chức họp
khẩn, đồng chí Trịnh Xuân Trường Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp, tham dự có các đồng chí
Thường trực UBND tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh
(BCĐ tỉnh), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của các huyện, thị xã,
thành phố tại các điểm cầu huyện. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng
chí dự họp, BCĐ tỉnh kết luận như sau:
Đến nay tỉnh Lào Cai đã ban hành nhiều phương án phòng, chống dịch
Covid-19 cho các đối tượng, tuy nhiên cần phải rà soát lại các phương án kiểm
soát chặt chẽ người và phương tiện vào địa bàn tỉnh. BCĐ tỉnh yêu cầu các sở,
ngành, địa phương cần tập trung việc kiểm soát các đối tượng như: Lái xe đường
dài; hành khách từ các tỉnh về Lào Cai; người trên phương tiện cá nhân vào địa
bàn tỉnh; người lao động từ các tỉnh về địa phương. BCĐ tỉnh nhận định trong
thời gian tới nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh rất cao, để hạn chế tối đa
dịch xâm nhập và lây lan ra cộng đồng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng
của người dân, BCĐ tỉnh yêu cầu:
1. Tăng cường kiểm soát người dân đến tỉnh Lào Cai theo nguyên tắc:
- Căn cứ bản đồ dịch do Bộ Y tế công bố: người dân về từ vùng màu đỏ
phải cách ly tập trung 21 ngày; người về từ vùng vàng phải có phiếu xét nghiệm
SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong thời gian 72 giờ hoặc
24 giờ bằng phương pháp test nhanh, nếu không có phiếu xét nghiệm phải thực
hiện test nhanh tại chốt kiểm dịch; người về từ vùng màu xanh đến các chốt
kiểm dịch phải khai báo y tế, nêu rõ địa điểm xuất phát, địa điểm đến trên địa
bàn tỉnh.
- Đối với xe tải: Từ 0h00’ ngày 14/7/2021, 100% người lái xe và người
trên xe phải thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm dịch trước khi
vào địa bàn tỉnh Lào Cai.
- Người dân đến các chốt kiểm dịch phải xuất trình giấy tờ tùy thân của cá
nhân để lực lượng chức năng kiểm tra, sau khi khai báo xong được đóng dấu xác
nhận vào tay để chứng minh đã được khai báo và kiểm tra y tế.
- Đối với lái xe và người đi theo xe chở hàng vào các khu công nghiệp,
cửa khẩu quốc tế thực hiện nghiêm theo phương án số 271/PA-BCĐ ngày
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18/6/2021 của BCĐ tỉnh, nếu ở lại quá 3 ngày tại khu cách ly tạm thời cần phải
làm xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 với tần xuất 03 ngày/lần có trả phí.
2. Sở Y tế
- Tham mưu UBND tỉnh việc tổ chức mua sắm vật tư, sinh phẩm để thực
hiện test nhanh dịch vụ cho người dân tại các chốt.
- Nghiên cứu đề xuất mua máy đo thân nhiệt tự động cho các chốt kiểm
dịch trên đường Cao tốc xuống địa bàn tỉnh Lào Cai (Chốt IC16 và Chốt
Km237) để kiểm soát thân nhiệt triệt để người đi qua chốt.
- Trước ngày 15/7/2021 hoàn thiện dự thảo Kế hoạch xét nghiệm tầm soát
người, địa điểm có nguy cơ cao nhiễm Covid-19 trình UBND tỉnh phê duyệt ban
hành, trong đó cần nêu rõ tần xuất xét nghiệm; làm rõ đối tượng được ngân sách
chi trả và đối tượng phải tự chi trả kinh phí xét nghiệm.
- Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp nội dung phát thanh
cho Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tại chốt Km237; phối hợp bàn giao
Trưởng chốt cho lực lượng Công an tỉnh; xây dựng quy trình khai báo và kiểm
tra y tế tại các chốt vào địa bàn tỉnh xong trước ngày 15/7/2021.
- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế chủ động mua sắm test nhanh
SARS-CoV-2 để thực hiện xét nghiệm dịch vụ cho lái xe, người lao động tại khu
vực cửa khẩu có thu phí.
3. Sở Thông tin và Truyền thông
- Trước ngày 20/7/2021 hoàn thiện và đưa vào khai thác phần mềm
quản lý người và phương tiện đến tỉnh Lào Cai để triển khai việc khai báo
điện tử không sử dụng khai báo giấy, yêu cầu kết quả được liên thông để
các địa phương có thể khai thác và cùng tham gia quản lý người đến tỉnh
Lào Cai.
- Bố trí loa phát thanh tại chốt Km237, nội dung phát thanh do Trung tâm
kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp.
- Dự trù các điều kiện cần thiết để thực hiện triển khai phần mềm quản lý,
khai báo y tế điện tử, phát thanh (như máy tính xách tay, máy quét QR code…),
lắp đặt camera tại chốt kiểm soát 237 gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND
tỉnh cấp kinh phí bổ sung mua sắm.
- Sử dụng nhiều kênh thông tin để cập nhật về văn bản điều hành của tỉnh,
các điểm dịch, các biện pháp phòng, chống dịch… rộng rãi đến người dân trên
địa bàn toàn tỉnh.
- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 15/CTUBND ngày 01/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường triển khai ứng
dụng công nghệ số vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Lào Cai.
4. Sở Giao thông vận tải – Xây dựng
- Phối hợp với UBND thành phố rà soát lại phương án kiểm soát phương
tiện tại các nút giao IC18, IC19 đường cao tốc Nội bài – Lào Cai, tỉnh lộ 156 đi
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Bát Xát để kiểm soát xe sau khi xuất khẩu hàng hóa chỉ đi theo một chiều về
xuôi không cho xuống thành phố Lào Cai.
- Phối hợp với các huyện có đường cao tốc chạy qua để có phương án
quản lý việc dừng, đỗ đón trả khách trên đường cao tốc của các nhà xe, đặc biệt
đoạn đường qua thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm quy định.
- Chỉ đạo các nhà xe vận tải hành khách thực hiện việc đón, trả khách tại
bến xe trung tâm, không để xe chạy trong địa bàn thành phố không theo lộ trình.
Không để tình trạng xe dù, bến cóc diễn ra trên địa bàn thành phố Lào Cai.
5. Công an tỉnh
- Giao Công an tỉnh đảm nhiệm vị trí Trưởng chốt kiểm dịch y tế tại
Km237 từ ngày 14/7/2021.
- Chủ động phối hợp với ngành y tế, UBND thành phố, Sở Giao thông
vận tải – Xây dựng rà soát lại lực lượng, cơ sở vật chất tại chốt Km237. Cần
thiết đề xuất bổ sung lực lượng, vật tư để đảm bảo thực hiện kiểm soát triệt để
người vào địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông phân luồng phương tiện vào
các chốt (xe tải, xe khách, xe cá nhân thành các luồng riêng) tránh ùn tắc, tránh
lây nhiễm chéo tại các chốt khi xuất hiện ca bệnh…
6. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
- Chủ trì phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh,
thành phố, UBND các huyện thị xã, thành phố nắm bắt danh sách người lao
động của địa phương đang làm việc và sinh sống tại các tỉnh khác, trước mắt là
tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Miền nam và Hà Nội; cung cấp danh sách
chi tiết cho các địa phương, đề xuất phương án phòng, chống dịch cho người lao
động từ các vùng dịch trở về địa phương.
- Liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh đề xuất
phương án đón người lao động về địa phương phòng dịch khi có nhu cầu.
7. Sở Công Thương
Chủ trì kiểm tra việc thực hiện cài đặt, sử dụng QR code và thực hiện các
biện pháp phòng chống dịch theo phương án số 285/PA-BCĐ ngày 01/7/2021
của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại các trung tâm thương mại, siêu
thị, chợ, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Báo cáo kết quả hằng
tuần về UBND tỉnh và đề xuất các giải pháp để tiếp tục hoàn thiện và thực hiện
hiệu quả nhất việc phòng, chống dịch tại các địa điểm được quy định trong
phương án.
8. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
- Kiểm tra việc thực hiện cài đặt, sử dụng QR code tại các khu công
nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện quản lý
nghiêm việc di chuyển của các phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu, khu công
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nghiệp theo đúng các phương án của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh
đã ban hành. Yêu cầu lái xe và người đi cùng xe vận tải hàng hóa đến khu vực
cửa khẩu, khu công nghiệp nếu ở quá 03 ngày phải thực hiện xét nghiệm SARSCoV-2 với tần xuất 3 ngày/lần.
- Phối hợp với Sở Y tế giám sát việc thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2
hàng tuần tại các khu công nghiệp, tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.
9. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tiếp tục đề cao và
phát huy trách nhiệm cao nhất của các Tổ Covid cộng đồng, kịp thời phát hiện
công dân của địa phương đi từ các vùng dịch nhưng không khai báo để đưa đi
cách ly tập trung.
- Yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống
dịch, xử phạt ở mức cao nhất.
- Rà soát, nắm bắt danh sách người địa phương đang làm việc và sinh
sống tại các địa phương khác. Động viên con em mình đang ở địa phương có
dịch yên tâm ở lại chống dịch, nếu về địa phương sẽ phải thông báo cho chính
quyền địa phương, Tổ Covid cộng đồng và thực hiện cách ly y tế theo quy định.
- Khẩn trương có phương án triển khai địa điểm cách ly tập trung khác
ngoài trường học để bàn giao các nhà trường cho ngành giáo dục trước ngày
15/8/2021.
- Nghiêm cấm việc tiếp tế thực phẩm, đồ uống vào các khu cách ly tập
trung, chỉ nhận thuốc điều trị bệnh mạn tính, vật dụng thiết yếu.
- Căn cứ lưu lượng người qua lại các chốt trên địa bàn, chủ động mua sắm
test nhanh, sinh phẩm xét nghiệm để tổ chức xét nghiệm có thu phí tại các chốt
kiểm dịch trên địa bàn.
- Yêu cầu mở rộng các Chốt kiểm dịch, đảm bảo chắc chắn, thoáng mát, đủ độ
rộng… để phục vụ người dân khai báo y tế và ngồi chờ kết quả xét nghiệm.
- Giao Công an huyện chủ trì điều hành hoạt động tại các chốt kiểm dịch các
huyện, chủ động phương án phân luồng phương tiện giao thông, bố trí nhân lực,
phương tiện cần thiết để thực hiện xét nghiệm test nhanh tại các Chốt kiểm dịch.
Trên đây là ý kiến kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
tại cuộc họp ngày 13/7/2021, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành,
đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT: TU, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, tp;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, VX2.
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