
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

Số:            /CĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày       tháng 5 năm 2021

CÔNG ĐIỆN

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống

dịch COVID-19

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH điện:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

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

Theo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 89/TB-

VPCP ngày 01/5/2021 tại Việt Nam, sau hơn 30 ngày không ghi nhận trường

hợp mắc tại cộng đồng, ngày 29/4/2021 đã ghi nhận chùm ca bệnh với 13 trường

hợp lây nhiễm trong cộng đồng liên quan đến ổ dịch tại Hà Nam. Đến thời điểm

hết ngày 01/5/2021 ghi nhận 16 ca lây nhiễm trong nước, bao gồm (Hà Nam 10

ca, Hà Nội 03 ca, Hưng Yên 02 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 01 ca). Tất cả đều

liên quan đến bệnh nhân dương tính tại tỉnh Hà Nam (BN 2899), khả năng sẽ

tiếp tục thêm ca mắc mới, nguy cơ dịch bệnh bùng phát rất cao.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã phát đi thông cáo ngày 30/4/2021 về

việc chuyên gia người Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2 sau khi làm thủ tục nhập cảnh từ Việt Nam về nước. Qua điều tra truy vết

các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính của chuyên gia người Trung

Quốc trên địa bàn thị xã Sa Pa đã xác định 09 trường hợp F1 và đã có kết quả

xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 âm tính. Trước diễn biến hết sức phức tạp của

dịch bệnh Covid-19 trong nước và quốc tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu

cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ

đạo tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

trên địa bàn tỉnh sau khi đi nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 tại các tỉnh, thành phố về địa

bàn tỉnh phải báo cáo thủ trưởng đơn vị và thực hiện khai báo y tế với chính

quyền địa phương.

2. Tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế đến các khu vực công cộng,

các điểm vui chơi, giải trí, dịch vụ ăn uống đông người để phòng chống dịch

bệnh covid 19. Người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà và

thực hiện nghiêm yêu cầu 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không

tụ tập – Khai báo y tế” của Bộ Y.
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3. Từ 0h ngày 3/5/2021 tạm dừng hoạt động các dịch vụ không thực sự 

cần thiết có nguy cơ cao làm lây lan dịch bệnh COVID-19 như: karaoke, 

massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, quán game, internet công cộng, 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao ( phòng tập gym, yoga, bể bơi), 

nghiêm cấm hoạt động của các quán vỉa hè cho đến khi có thông báo mới. 

4. Các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp có sử 

dụng lao động người nước ngoài cần xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm 

các phương án phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Giao Ban Quản 

lý các khu kinh tế tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Lao động Thương binh và 

Xã hội thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác 

phòng chống dịch COVIDD-19 đối với các đơn vị trên. 

5. Sở Y tế 

- Thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 trong 

nước và quốc tế thông tin cho các cơ quan và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Sở Lao động 

TBXH, Công an tỉnh thành lập đoàn kiểm tra các khách sạn, nơi cư trú cách ly 

các chuyên gia nhập cảnh trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Công an tăng cường điều tra, truy vết 

thần tốc, xác minh nơi lưu trú, cư trú của các trường hợp liên quan đến các ca 

bệnh dương tính trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc đối 

với các trường hợp nghi ngờ có biểu hiện ho, sốt; xét nghiệm sàng lọc các 

chuyên gia người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tầm soát chủ động, xét 

nghiệm trên diện rộng đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm 

đường hô hấp cấp điều trị tại các khoa: Cấp cứu, hồi sức, truyền nhiễm, chạy 

thận nhân tạo… 

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tăng cường công tác giám sát, lấy 

mẫu, xét nghiệm: Toàn bộ người đi, đến huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam về địa 

phương từ ngày 22/4/2021 đến nay và toàn bộ F1 và F2 liên quan đến ca dương 

tính người Trung Quốc (Cao Jin Bao). 

6. Sở Lao động Thương binh và xã hội 

- Phối hợp với Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh thành lập đoàn thanh tra, 

kiểm tra liên ngành đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc 

và ký túc xá cho người lao động theo Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 

27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19. 

- Phối hợp với Sở Y tế thực hiện kiểm tra các khách sạn, nơi cư trú cách 

ly các chuyên gia nhập cảnh trên địa bàn tỉnh.  

7. Sở Giáo dục và Đào tạo 
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- Rà soát toàn bộ giáo viên, học sinh đi đến/về từ các tỉnh thành có dịch 

bệnh, thực hiện khai báo y tế. Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở 

thông báo ngay cho cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm. 

- Chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch trong kỳ thi tốt nghiệp 

phổ thông trung học trên địa bàn, bảo đảm an toàn. 

8. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh 

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo công tác phòng chống 

dịch bệnh tại khu vực cửa khẩu; Chỉ đạo các doanh nghiệp tại các khu công 

nghiệp xây dựng phương án phòng chống dịch tại doanh nghiệp đồng thời thành 

lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh. 

9. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh 

- Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, đặc biệt là 

các đường mòn, lối mở, ngăn chặn kịp thời, không để lọt các trường hợp nhập 

cảnh trái phép vào Lào Cai, Việt Nam. 

- Phối hợp với cơ quan Công an rà soát các trường hợp nhập cảnh trái 

phép trên địa bàn, coi đây như trường hợp nghi nhiễm để áp dụng cách ly y tế 

theo quy định. 

10. Sở Thông tin và truyền thông, các cơ quan Báo, Đài Phát thanh – 

Truyền hình tỉnh 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch 

bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng chính xác, kịp thời để người dân 

được biết các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu, hướng dẫn, khuyến 

nghị của ngành y tế để người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh với tinh 

thần không chủ quan, không hoang mang lo lắng. 

- Tuyên truyền người dân sau khi nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 tại các địa phương có 

dịch bệnh hoặc đã đi trên các phương tiên giao thông, địa điểm công bố ca bệnh 

dương tính của Bộ Y tế về phải khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định. 

11. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các đơn vị y tế tăng cường điều tra, truy 

vết thần tốc, xác minh nơi lưu trú, cư trú của các trường hợp liên quan đến ca 

bệnh dương tính để tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 

- Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra các cơ sở cách ly chuyên gia người nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh 

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Đẩy mạnh hoạt động của các tổ công tác tự quản phòng chống dịch 

COVID-19 tại các thôn bản, tổ dân phố, phát huy vai trò của Trưởng thôn, Tổ 

trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở trong thực 

hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giám sát chặt chẽ tại cộng đồng, nắm chắc tình hình 
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từng nhà, từng người, tình hình người đi/đến địa bàn và lịch sử di chuyển để có 

biện pháp phòng chống dịch thích hợp, kịp thời. 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường điều tra truy vết 

các trường hợp F1, F2 tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. (lưu ý các trường 

hợp F2 thực hiện cách ly tại nhà phải giám sát chặt chẽ hàng ngày, các trường 

hợp không tuân thủ, hoặc điều kiện cách ly không đảm bảo thực hiện cách ly tập 

trung và phải chi trả phí cách ly) 

- Tiếp tục tuyên truyền  người dân sau khi nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 tại các địa 

phương có dịch bệnh hoặc đã đi trên các phương tiên giao thông, địa điểm công 

bố ca bệnh dương tính của Bộ Y tế về phải khai báo y tế và thực hiện cách ly 

theo quy định. 

- Tiếp tục thực hiện công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid-19, 

truyên truyền thông điệp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – 

Không tụ tập – Khai báo y tế” của Bộ Y tế. 

- Thành lập đoàn kiểm tra, kiểm tra các cơ sở cách ly chuyên gia trên địa 

bàn huyện, thị xã, thành phố quản lý. Kiểm tra đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động theo Quyết định 

2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống 

COVID-19. 

- Đề nghị UBND huyện Bảo Thắng, Văn Bàn thành lập chốt kiểm soát 

dịch bệnh covid 19, thời gian hoạt động bắt đầu từ 7h30 ngày 3/5/2021. 

 + Bảo Thắng thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh tại nút giao Xuân Giao – 

Bảo Thắng thuộc xã Xuân Giao: km 234  

+ Huyện Văn Bàn thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh tại nút giao Văn 

Bàn, thuộc xã Tân Thượng: km 199+925 

(Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Công văn 1721/UBND-VX 

ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh) 

 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố tổ chưc triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định trên./. 

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

- Như trên; 

- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- Báo Lào Cai, Đài PTTH 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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