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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LÀO CAI 

 

        Số:         /UBND-VX 
V/v tiếp tục triển khai quyết liệt các 

biện pháp phòng chống dịch 

COVID-19  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

 

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; 

- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;  

- Các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương đóng trên 

địa bàn tỉnh; 

- Báo Lào Cai - Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; 

- Các Trường chuyên nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Đặc 

biệt các tỉnh giáp ranh với Lào Cai đã xuất hiện các ca bệnh dương tính, cụ thể 

tỉnh Điện Biên 3 ca dương tính; huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang với 1 ca dương 

tính và có gần 70 F1 đang chờ kết quả xét nghiệm. Do đó nguy cơ dịch bệnh 

Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh Lào Cai là rất cao. Thực hiện Chỉ thị 

05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, 

ngành, địa phương thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

1. Sở Y tế  

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cử cán bộ hỗ trợ các điểm chốt 

của huyện Bắc Hà và Bảo Yên để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 

được nhanh nhất. 

- Truy vết nhanh, chính xác các trường hợp liên quan đến ca bệnh dương 

tính của Hà Giang, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly theo quy 

định. 

- Đẩy nhanh việc lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp từ vùng dịch về, tuyệt 

đối không để các trường hợp này về quá 02 ngày mà chưa được lấy mẫu. 

- Căn cứ công suất xét nghiệmSARS-CoV-2, để xem xét việc thực hiện gộp 

mẫu xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là đơn vị y tế dự phòng yêu cầu cán bộ, nhân 

viên đón Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại địa phương để có thể triệu tập 

được ngay khi cần thiết. 
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- Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh trên thế giới, Việt Nam đặc 

biệt tình hình dịch bệnh của các tỉnh lân cận để kịp thời tham mưu UBND tỉnh 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. 

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh như 

Hải Dương, Quảng Ninh... động viên người lao động của tỉnh Lào Cai ở lại đón 

Tết để phòng, chống dịch Covid-19.  

- Đối với các trường hợp người lao động từ vùng có dịch vẫn có nguyện 

vọng về quên đón tết, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 

tiếp nhận, phân loại cách ly theo quy định. 

3. Sở Thông tin truyền thông, Báo Lào Cai, Đài phát thanh truyền 

hình tỉnh 

- Tăng cường tuyên truyền người dân không được chủ quan, lơ là, nâng cao 

tinh thần, trách nhiệm công dân, thành thật trong việc khai báo y tế để thực hiện 

phòng, chống dịch Covid-19 được hiệu quả nhất. 

- Sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền về việc chấp hành đeo khẩu trang 

khi ra khỏi nhà và bắt buộc đeo khẩu trang tại những nơi quy định.  

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Thường xuyên cập nhật các điểm dịch theo thông báo của Bộ Y tế để có 

các biện pháp phòng dịch phù hợp. 

- Tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch đặc biệt là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. 

- Đẩy mạnh vai trò của tổ tự quản, đồng thời vận động quần chúng nhân 

dân tăng cường cảnh giác, phát hiện và báo kịp thời cho chính quyền địa phương 

các trường hợp nhận cảnh trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý. 

- Tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đối với các trường hợp F1, đối tượng 

nghi ngờ và các đối tượng về từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh và các vùng 

dịch khác theo thông báo của Bộ Y tế đảm bảo xong trước Tết nguyên đán. 

- Kích hoạt khu cách ly tập trung của huyện trừ thành phố Lào Cai và 

huyện Sa Pa (chuyển khu cách ly của tỉnh). 

5. UBND huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Bảo Yên (giáp với tỉnh Hà Giang) 
triển khai ngay các nội dung cụ thể như sau: 

- Tuyên truyền người dân các xã Lùng Cải, Tả Củ Tỷ, Bản Liền huyện Bắc 

Hà, Nghĩa Đô huyện Bảo Yên; Lùng Thẩn, Sán Chải  huyện Si Ma Cai hạn chế 

di chuyển khỏi xã, đặc biệt không di chuyển đến các vùng có dịch bệnh của 

huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang;   

- Chốt kiểm soát Covid-19 Quốc lộ 279 đoạn bắt đầu vào xã Nghĩa Đô, Tân 

Tiến, Vĩnh Yên, Bảo Yên và chốt kiểm soát Covid-19 tại đường bộ thuộc huyện 

Bắc Hà giáp với huyện Xín Mần - Hà Giang tăng cường kiểm soát những người 
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về từ Huyện Xín Mần - Hà Giang. Tuyên truyền người dân hạn chế tối đa việc di 

chuyển sang huyện Xín Mần, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang và ngược lại. 

- Lập toàn bộ danh sách những người trở về từ Xín Mần, tỉnh Hà Giang từ 

ngày 30/01/2021 đến ngày 05/2/2021 xong trước 8h sáng ngày 07/02/2021 lấy 

mẫu xét nghiệm Ra quyết định và giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà đối với 

tất cả các trường hợp trên.  

- Cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp là người dân về 

từ vùng dịch (xã Nà Chì, thị trấn Cốc Pài, xã Tả Nhìu huyện Xín Mần, tỉnh Hà 

Giang) kể từ 0 giờ ngày 06/2/2021. 

- Tổ chức cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp là 

người dân về từ huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang (không thuộc 3 xã Nà Chì, thị 

trấn Cốc Pài, xã Tả Nhìu huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) kể từ 0 giờ ngày 

06/2/2021. 

- Tất cả các trường hợp về từ huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang có biểu hiện 

sốt, ho, khó thở... cách ly tại các cơ sở khám chữa bệnh. 

- Tất cả các các trường hợp đi qua huyện Xín Mần (không dừng, không tiếp 

xúc với những người ở huyện Xín Mần) thì khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe 

tại nhà. 

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh, Bộ Y tế và Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ 

quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
 - TT: TU, UBND tỉnh; 

 - Như trên; 

 - Văn phòng Tỉnh ủy; 

 - Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

 - Lãnh đạo Văn phòng; 

 - Cổng TTĐT tỉnh; 

 - Các chuyên viên; 

 - Lưu: VT, VX2.     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

Giàng Thị Dung 
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