
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LÀO CAI 

 
        Số:            /UBND-VX 

V/v tăng cường các biện pháp 

đảm bảo an toàn phòng, chống 
dịch Covid-19.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày        tháng 10  năm 2021 
 

 

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành, UBMT tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

 

Ngày 30/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1265/CĐ-
TTg về việc tiếp tục kiểm soát người ra vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 

Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Tuy nhiên, từ ngày 01/10/2021 có nhiều người 
dân đã rời khỏi các tỉnh nêu trên trở về các địa phương. Để thực hiện các chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 
hiệu quả, phù hợp với tình hình của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như 

sau: 

1. Đối với các trường hợp người dân tỉnh Lào Cai đến/về từ thành phố Hồ 
Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các tỉnh phía Nam thực hiện cách 

ly tập trung đủ 14 ngày (lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày 
thứ 14). Khi người dân về qua Chốt kiểm dịch Km237 thực hiện cách ly tập trung 

tại Trung tâm dậy nghề nông dân huyện Bát Xát; người dân về qua các Chốt khác 
vào địa bàn tỉnh thì người huyện nào thực hiện cách ly tập trung tại huyện đó.  

Người dân đến/về từ các vùng dịch khác (không phải từ thành phố Hồ Chí 
Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các tỉnh miền Nam)  thực hiện cách 

ly tập trung tại Trung đoàn 254.  

2. Đối với người dân thuộc tỉnh khác đến/về từ thành phố Hồ Chí Minh, 

Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các tỉnh phía Nam qua địa phận tỉnh Lào Cai 
phải thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 tại Chốt kiểm dịch: 

- Nếu kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, sử dụng xe chuyên 
dụng hỗ trợ đưa người dân về đến địa phương đích. 

- Kết quả test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 lập danh sách gửi thông tin 
cho Chốt kiểm dịch của địa phương đích và hướng dẫn cho người dân đi qua.  

Lưu ý: Người dân đã có giấy chứng nhận xét nghiệm test nhanh âm tính 

trong vòng 24 giờ kể từ khi lấy mẫu, hoặc giấy chứng nhận xét nghiệm RT-CPR 
âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu thì không phải thực hiện test nhanh 

tại các chốt kiểm dịch. 

 Trường hợp vượt quá khả năng giải quyết của Chốt kiểm dịch báo cáo ngay 
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Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cùng cấp để kịp thời giải quyết. 

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  Thường xuyên nắm bắt tình 

hình người dân của tỉnh Lào Cai tại các tỉnh phía Nam đang trên đường về để kịp 
thời hỗ trợ người dân, thông báo cho các huyện, thị xã, thành phố chủ động tiếp 

nhận và tổ chức cách ly phòng, chống dịch theo đúng quy định.  

4. Giao Công an tỉnh: Chỉ đạo các Chốt kiểm dịch kiểm soát chặt chẽ người 
dân về từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các tỉnh 

phía Nam; chủ động phối hợp với công an các tỉnh để nắm bắt thông tin và hỗ trợ 
người dân Lào Cai trở về địa phương an toàn. 

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Sẵn sàng các điều kiện tổ chức cách ly tập trung cho người dân trở về từ 

vùng dịch, chuẩn bị tốt các nguồn lực để hỗ trợ, chăm lo cho người dân trong thời 
gian thực hiện cách ly. Chuẩn bị phương tiện đón công dân tại các Chốt kiểm soát 

dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để đưa về địa phương cách ly. 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nắm bắt thông 

tin người dân của địa phương đang sinh sống, làm việc tại các vùng dịch có nguyện 
vọng trở về địa phương hoặc đang trên đường về để có phương án ứng phó kịp 

thời, không bị động.  

Tiếp tục phát huy vai trò của các Tổ Covid cộng đồng, kịp thời phát hiện 
người dân về từ vùng dịch không qua khai báo để xử lý theo đúng quy định. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBMT tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 
hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai nghiêm túc các 

chỉ đạo trên./. 

 

Nơi nhận: 
 - TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 
 - Như trên; 
 - Văn phòng Tỉnh ủy; 
 - Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 
 - Báo Lào Cai; 
 - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 
 - Lãnh đạo Văn phòng; 
 - Cổng TTĐT tỉnh; 
 - Lưu: VT, TH3, VX2.     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

Giàng Thị Dung 
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