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Ngày 04/5/2021, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (BCĐ) đã chủ trì cuộc họp 

của BCĐ tỉnh; tham dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực UBND tỉnh, thành 

viên BCĐ tỉnh, BCĐ cấp huyện tại các điểm cầu cấp huyện, cấp xã. Sau khi nghe 

lãnh đạo Sở Y tế, cơ quan thường trực BCĐ báo cáo kết quả thực hiện công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại và nghe các ý 

kiến phát biểu của một số thành viên BCĐ, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ 

tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ kết luận như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị, chính quyền địa phương các cấp 

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm về 

công tác chống dịch tại đơn vị. Tăng cường quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, 

người lao động, người dân trên địa phương mình tuyệt đối không được chủ quan, lơ 

là, mất cảnh giác luôn nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”. 

- Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế 

“Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập - Khai báo Y tế”, trong 

đó tuân thủ nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang nơi công cộng xử lý nghiêm các trường 

hợp không chấp hành; nêu cao tinh thần tự giác khai báo y tế khi đi, đến, về từ các 

vùng dịch, địa điểm có nguy cơ cao theo thông báo của Bộ Y tế và của các địa phương, 

đặc biệt sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. 

- Tạm dừng tất cả các cuộc hội thảo, họp không cần thiết. Khi tiến hành các 

cuộc họp cần thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, đo thân 

nhiệt, khử khuẩn, ngồi giãn cách… theo đúng quy định. Khuyến cáo tạm dừng các 

đám cưới, hỏi, khai trương … có tụ tập đông người. Đối với đám hiếu cần tổ chức gọn 

nhẹ, cắt bớt các thủ tục rườm rà.  

- Tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung (cả của 

quân đội, dân sự quản lý) đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly (tối 

thiểu 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính) do thời gian gần đây có 1 số trường hợp hết 

cách ly tập trung vẫn ghi nhận dương tính với SASR-CoV2, làm lây lan dịch. Thời 

gian bắt đầu thực hiện từ: 00 giờ ngày 04/5/2021 cho tới khi có Thông báo mới của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19.   

2. Sở Y tế 

2.1. Chủ động rà soát, bổ sung đảm bảo đủ thuốc, hoá chất, vật tư, phương tiện,  
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nhân lực để đối phó với dịch bệnh, đặc biệt năng lực xét nghiệm khẳng định Sar-CoV-

2; Chủ động phối hợp với Sở Tài Chính đề xuất mua bổ sung máy xét nghiệm, đẩy 

nhanh tiến độ đấu thầu, mua sắm để đạt ít nhất 2000 mẫu xét nghiệm/ngày (kết quả 

xét nghiệm cần được tiến hành một cách nhanh nhất nhưng phải đảm bảo chính xác 

100%). Đồng thời giao Sở Y tế xây dựng phương án mở thêm các phòng xét nghiệm 

để tổ chức xét nghiệm theo vùng, theo khu vực đáp ứng nhu cầu xét nghiệm khi có 

dịch bùng phát. 

2.2. Tiếp tục tăng cường 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 ca bệnh dương tính tại Hà Nam, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Đà Nẵng,  kịp thời 

ca bệnh người Trung Quốc...  để tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. 

2.3. Tăng cường các biện pháp sàng lọc, chỉ định xét nghiệm sớm Sar-CoV-2 

đối với khách du lịch, người dân có biểu hiện ho, sốt, kể cả trường hợp có tiền sử dịch 

tễ chưa rõ ràng để phát hiện sớm và thực hiện cách ly kịp thời. Đặc biệt ưu tiên các 

trường hợp đi về từ vùng có ca bệnh xác định dương tính với Sar-CoV-2. 

2.4. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc thực hiện quy trình khai báo y 

tế tại các chốt kiểm dịch y tế tại các nút giao với đường cao tốc Nội bài – Lào Cai, 

tuyệt đối không được chủ quan, không được chỉ làm mang tính hình thức mà phải 

thực hiện đúng quy trình, hiệu quả phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ. 

2.5. Chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên kiểm tra, giám sát 

việc tổ chức cách ly của các khách sạn, nhà nghỉ được chỉ định làm nơi tổ chức cách 

ly tập trung cho các chuyên gia, người lao động tay nghề cao để phát hiện kịp thời 

hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống 

dịch Covid-19. Sở Y tế hướng dẫn chi tiết, cụ thể công tác bàn giao, vận chuyển và 

tiếp tục tự cách ly theo dõi tại đơn vị, địa phương sau khi hết cách ly tập trung đối với 

các chuyên gia, người lao động và kể cả các đối tượng cách ly tập trung tại Trung 

đoàn 254. Trong hướng dẫn cần nêu rõ vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan. 

2.6. Chủ động tiếp cận, nắm bắt thông tin và liên hệ kịp thời với Bộ Y tế để đưa 

vắc xin phòng Covid-19 về tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NG-

CP  của Chính phủ và tiến tới tiêm cho toàn dân trong tỉnh theo quy định. Khi có vắc 

xin về khẩn trương lập kế hoạch đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. 

2.7. Thường xuyên cập nhật thông tin các vùng dịch, địa điểm nguy cơ cao theo 

thông báo của Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh … Thông tin cần được đăng tải rộng rãi, kịp 

thời trên nhiều kênh để người dân dễ tiếp cận, chủ động phòng bệnh và khai báo y tế.  

3. Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội 

- Cập nhật hướng dẫn quản lý các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để 

phòng chống dịch COVID-19 tại Công văn số 3440/CV-BCĐ ngày 27/4/2021 của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 để chủ động tham mưu UBND 

tỉnh tiếp nhận các trường hợp nhập cảnh đúng quy định hiện hành. 

- 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. 
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4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú khách du lịch thực hiện nghiêm việc tự 

 đánh giá an toàn Covid-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 4159/BVHTTDLTCDL 

ngày 09/11/2020 của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch. 

- Chủ trì phối với các đơn vị liên quan chủ động kiểm tra, giám sát hoạt động 

của các quán Bar, karaoke, massage, vũ trường, rạp chiếu phim, quán game, internet 

công cộng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao... sau khi có Công điện số 

03 ngày 2/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Khẩn trương chỉ đạo và hướng dẫn chi tiết về các hoạt động, tín ngưỡng, tôn 

giáo, quá trình thực hiện cần tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch theo 

khuyến cáo của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và Ban chỉ đạo quốc gia. 

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội 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. 

6. Công an tỉnh 

- Chủ động điều tiết việc tổ chức làm thẻ căn cước công dân, không để người 

dân tập trung quá đông tại các điểm khai báo thông tin làm thẻ căn cước, yêu cầu 

người dân đến làm thẻ phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. 

- Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với ngành 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. 

7. 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, các 

thông báo khẩn của Bộ Y tế, sở y tế Lào Cai và các tỉnh khác trên các phương tiện 

thông tin đại chúng chính xác, kịp thời để người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh 

với tinh thần không chủ quan, lơ là nhưng không hoang mang lo lắng. 

8. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Tiếp tục 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 bám sát các hướng dẫn của Bộ giáo dục, Bộ Y tế để xây dựng 

phương án phòng chống dịch và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn, được 

bảo đảm an toàn và hiệu quả. 

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân  bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi  
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ra khỏi nhà và thực hiện nghiêm thông điệp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng 

cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” của Bộ Y tế. Xử lý nghiêm các trường hợp 

không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

- Phát huy tối đa vai trò hoạt động của các tổ công tác tự quản phòng chống 

dịch Covid-19 tại các thôn bản, tổ dân phố, giám sát chặt chẽ tại cộng đồng, nắm chắc 

tình hình từng nhà, từng người đi/đến địa bàn và lịch sử di chuyển để có biện pháp 

phòng chống dịch thích hợp, kịp thời. 

- Sẵn sàng các điều kiện cần thiết để khởi động lại các khu cách ly tập trung 

của các huyện khi có yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh. 

- Các địa phương có đường giao thông với các tỉnh lân cận khẩn trương tiến 

hành thiết lập các chốt kiểm dịch y tế kiểm soát người từ địa phương khác vào tỉnh 

Lào Cai, gồm: Quốc lộ 4, 279 đi Lai Châu; Quốc lộ 70 và các tuyến đường liên huyện, 

liên xã đi Yên Bái. Thời gian thực hiện từ 8h ngày 05/5/2021. 

- Quán triệt đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn tuyệt đối không được chủ quan, 

lơ là, cần tiếp tục tăng cường thực hiện đúng, đầy đủ các quy định phòng, chống dịch 

Covid-19; vận động quần chúng nhân dân tăng cường cảnh giác, phát hiện và báo kịp 

thời cho chính quyền địa phương các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng 

để có biện pháp xử lý. 

10.  Về các kiến nghị, đề xuất. 

- Quy định về mức chi cho công tác tiêm chủng do Thông tư số 26/2018/TT-

BTC đã hết hiệu lực: Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế có văn bản đề xuất cụ 

thể báo cáo Thường trực UBND tỉnh giải quyết. 

- Về vật tư, thiết bị phục vụ công tác cách ly tập trung tại Trung đoàn 254: Giao 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động rà soát báo cáo chi tiết, cụ thể với UBND tỉnh. 

- Về thu phí các đối tượng cách ly tập trung: Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp 

với các đơn vị liên quan rà soát lại các quy định hiện hành, báo cáo cụ thể với UBND 

tỉnh để kịp thời giải quyết. 

 Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch 

UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp ngày 04/5/2021, Văn phòng UBND 

tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, tp; 

- Báo Lào Cai; 

- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; 

- Các cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TH3, VX2. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 
Hoàng Ngọc Bích 
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