
UBND TỈNH LÀO CAI 

VĂN PHÒNG 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TB-VPUBND 
 

 

       Lào Cai, ngày  28  tháng 5 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp 

 trực tuyến Ban Chỉ đạo ngày 27/5/2021 

 

Ngày 27/5/2021, 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; Thường trực Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy, Thường trực 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tại các điểm cầu cấp huyện. 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, các đồng chí trong Thường 

trực UBND tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng BCĐ kết luận như sau: 

Từ ngày 27 tháng 4 năm 2021, xuất hiện đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam, đến 

sáng ngày 27/5/2021 cả nước đã ghi nhận 3.051 ca mắc mới trong cộng đồng tại 

30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là đợt dịch có diễn biến phức tạp, 

khó lường, do chủng mới của vi rút có độ nguy hiểm cao, lây lan nhanh và khó 

chữa trị; đặc biệt, đợt dịch này đã lây lan tại một số khu công nghiệp tập trung 

đông công nhân. Đối với Lào Cai tính trong đợt dịch thứ 4 này chúng ta đã truy 

vết được 420 F1; 3.553 F2 và đến thời điểm này không có ca F0 nào. Để giữ 

được thành quả như vậy Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của toàn dân, 

toàn quân trên địa bàn tỉnh, các cấp, các ngành của tỉnh trong thời gian qua, nhất 

là các lực lượng trên tuyến đầu như y tế, biên phòng, quân đội, công an và các 

địa phương làm tốt, hiệu quả như thị xã Sa Pa, huyện Bảo Thắng, thành phố Lào 

Cai… 

Tuy nhiên, đến nay dịch vẫn còn diễn biến rất phức tạp, khó lường, đặc 

biệt  tại 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Tỉnh Lào Cai vẫn có rất nhiều nguy cơ 

tiềm ẩn để dịch xâm nhập vào địa bàn như: (1) Nguồn bệnh xâm nhập từ bên 

ngoài qua đường nhập cảnh; (2) Người lao động Lào Cai từ các vùng dịch về địa 

phương; (3) Hàng hóa xuất khẩu từ vùng dịch qua Lào Cai; (4) Tư tưởng chủ 

quan, lơ là, mất cảnh giác với dịch bệnh của một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

doanh nghiệp (kể cả cơ quan, đơn vị của Nhà nước) và một bộ phận nhân dân. 

Để kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép 

cần có sự vào cuộc mạnh mẽ, khẩn trương hơn nữa của các cấp, các ngành, các 

cơ quan, đơn vị, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tham gia tích cực, hiệu quả 

của toàn dân với tư tưởng chỉ đạo là thần tốc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu 
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quả hơn nữa, lấy tấn công thay phòng ngừa trong thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch của BCĐ quốc gia Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh. 

Về cơ bản, các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch đã được xác định 

đầy đủ, rõ ràng. Trước diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch yêu cầu 

các cơ quan chức năng, các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương 

theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tiếp tục tập trung thực 

hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch, trong đó: 

1) Tiếp tục quán triệt các mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo: 

- Kiên trì và cương quyết thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch 

bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội; quyết liệt thực hiện có hiệu quả việc chăm 

sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, coi sức khỏe, tính mạng của người dân là trên 

hết, trước hết. 

- Hết sức tránh đồng thời cả 2 khuynh hướng: (1) Lơ là, chủ quan, mất 

cảnh giác (nhất là khi không có dịch); (2) Hốt hoảng, hoang mang, lo lắng, mất 

bình tĩnh, thiếu bản lĩnh khi ứng phó dịch bệnh. 

- Nhận thức đúng đắn, đầy đủ và thực hiện tốt việc kết hợp hài hòa, hợp 

lý,  hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công dịch bệnh. Tấn công là thực hiện tốt 

yêu cầu 5K + vắc xin; xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng (cần tích cực huy động 

các nguồn lực để tăng năng lực xét nghiệm, bảo đảm yêu cầu xét nghiệm nhanh, 

chính xác, hiệu quả); thực hiện hiệu quả chiến lược vắc xin (tiếp cận đa dạng các 

nguồn vắc xin từ trung ương); tăng cường ứng dụng công nghệ bắt buộc trong 

các hoạt động truy vết, cách ly, xét nghiệm...; đẩy nhanh công tác chuẩn bị vật 

tư, trang thiết bị, sinh phẩm... theo phương châm 4 tại chỗ và phù hợp các tình 

huống dịch bệnh có thể xảy ra; thực hiện phân công, phân cấp, ủy quyền đi đôi 

với tăng cường giám sát, kiểm tra tích cực, hiệu quả. 

2) Các sở, ban, ngành, các địa phương 

Trên tinh thần từng địa phương phải tích cực rà soát các phương án phòng, 

chống dịch, nắm chắc và cập nhật tình hình, dự báo chính xác, có kế hoạch cụ 

thể, khả thi, chặt chẽ, bảo đảm chủ động phòng, chống dịch trong mọi tình 

huống. Cấp tỉnh phải chủ động lo cho cấp tỉnh, cấp huyện phải chủ động lo cho 

cấp huyện, cấp xã lo cho cấp xã, thôn, bản, ấp, tổ dân phố cũng phải tự lo cho 

mình; từng người dân phải có trách nhiệm với chính mình, chủ động bảo vệ sức 

khỏe của bản thân, và vì sức khỏe của cộng đồng, góp phần vào công cuộc 

phòng, chống dịch của cả hệ thống chính trị và góp phần bảo vệ lợi ích của tỉnh, 

của đất nước.  

Các ngành, các cấp, các địa phương chú trọng kêu gọi, huy động nhân dân 

tham gia, hợp tác, ủng hộ và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; 

có cơ chế, chính sách kêu gọi sự đóng góp của người dân, doanh nghiệp đối với 

công tác phòng, chống dịch, nhất là việc kêu gọi toàn dân, doanh nghiệp trong 

việc đóng góp tài chính để mua vắc xin trong thời gian tới. 
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Từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải bình tĩnh, chủ động, tích cực 

thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch theo thẩm quyền 

được giao. 

3) Sở Y tế 

- Khẩn trương rà soát và tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực, 

để sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 theo đúng phương châm 

“4 tại chỗ”, các nội dung cụ thể đã được chỉ đạo tại Công văn số 2196/UBND-

VX ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh, yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện; 

- Chủ động Phối hợp với các ngành công an, quân đội các địa phương 

tăng tốc thực hiện truy vết, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để khi 

phát hiện trường hợp nghi ngờ đảm bảo hoạt động phòng chống dịch khẩn 

trương, kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn;  

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc rà soát toàn bộ các cơ sở cách ly, kể 

cả việc cách ly tại nhà bảo đảm thực hiện việc cách ly an toàn, tuyệt đối không 

để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly và lây lan ra cộng đồng; có phương án 

mở rộng, nâng cao năng lực các khu cách ly trên địa bàn, sẵn sàng đáp ứng tình 

huống dịch bùng phát; rà soát, hoàn thiện quy trình theo dõi y tế sau cách ly, bảo 

đảm an toàn. 

- Chỉ đạo các lực lượng tại các chốt kiểm dịch y tế vào địa bàn tỉnh Lào 

Cai thực hiện nghiêm việc kiểm soát người và phương tiện từ các địa phương 

vào địa bàn tỉnh, đặc biệt là người và phương tiện vận chuyển hàng hóa từ các 

địa phương đang có dịch phức tạp như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương… 

(thực hiện nghiêm các nội dung tại Phương án số 242/PA-BCĐ ngày 21/5/2021 

của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Công văn số 2147/UBND-KT ngày 

25/5/2021; Công văn số 2194/UBND-KT ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh). 

- Tổng hợp danh sách các đối tượng có nguy cơ nhiễm Covid-19 từ các sở 

ngành để đề xuất bộ y tế bổ sung vào đối tượng ưu tiên được tiêm phòng vắc xin 

Covid-19. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 

cho cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi tốt nghiệm THPT năm 2021 tỉnh 

Lào Cai. 

4) Sở Công Thương, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh 

- Nhanh chóng rút kinh nghiệm từ thực tiễn dịch bệnh tại một số doanh 

nghiệp, khu công nghiệp từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh khẩn trương rà soát, có 

phương án và triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở sản 

xuất kinh doanh, khu công nghiệp; 

- Chủ động làm việc với các doanh nghiệp đề xuất việc xét nghiệm diện 

rộng cho toàn bộ công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất… bằng 

phương pháp test nhanh hoặc bằng phương pháp RT-PCR gộp mẫu. 
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- Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương điều 

phối, kiểm soát tạo luồng xuất khẩu “xanh”  sản phẩm nông sản từ các địa phương 

này, đảm bảo tốt nhất việc thông thương hàng hóa nhưng cũng phải đảm bảo an 

toàn tuyệt đối không để dịch xâm nhập vào địa bàn; 

- Lập danh sách người lao động tại các khu công nghiệp; nhà máy, xí 

nghiệp; các đối tượng kinh doanh tại các chợ đầu mối, Trung tâm thương mại, siêu 

thị… thường xuyên tiếp xúc với nhiều người gửi Sở Y tế tổng hợp đề nghị xét ưu 

tiên tiêm Vắc xin phòng Covid-19. 

5) Sở Giao thông vận tải - Xây dựng 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ toàn bộ hành trình 

của các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ vùng dịch vào Lào Cai để thực hiện 

xuất khẩu và từ Lào Cai về. Xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ các 

quy định. 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải hành khách liên tỉnh phải ký cam kết 

và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không 

được đón, trả khách trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai thuộc địa phận tỉnh 

Lào Cai. 

 6) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Tiếp tục liên hệ, phối hợp chặt chẽ với  Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội của các tỉnh bạn để thống kê danh sách người Lào Cai đang sinh sống và làm 

việc ở các khu công nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp… để sẵn sàng cung cấp cho 

các địa phương của tỉnh khi cần thiết; hằng ngày báo cáo biến động số lượng 

người lao động từ các khu công nghiệp của các tỉnh về địa phương. 

7)  Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì phối hợp với Sở Y tế xây dựng kịch bản chi tiết về phòng, chống 

dịch covid-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Lào Cai, trong đó có 

đầy đủ các tình huống thí sinh là F1, F2… 

- Lập danh sách toàn bộ các cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi  tốt 

nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Lào Cai cung cấp cho Sở Y tế để tiến hành xét 

nghiệm SARS-CoV-2 trước khi tham gia tổ chức thi. 

8) Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí  

- Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền kịp thời, khách quan về 

phòng, chống dịch bệnh, chú trọng giải thích, phân tích để nhân dân hiểu về các 

biện pháp phòng, chống dịch; lợi ích của việc tiêm vắc xin, sự cố có thể xảy ra 

khi tiêm vắc xin, không gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong xã hội; tăng 

cường thông tin theo tinh thần “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái 

xấu”, truyền cảm hứng và tạo niềm tin cho nhân dân tự giác, hăng hái, tích cực 

thực hiện phòng, chống dịch. 
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- Tiếp tục có các giải pháp đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo việc cài đặt, sử 

dụng phần mềm khai báo y tế điện tử Bluezone, phấn đấu Lào Cai nằm trong top 

10 các tỉnh có tỷ lệ cài đặt và sử dụng Bluezone cao trên cả nước. 

9) Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng 

- Tăng cường phối hợp cùng các lực lượng của địa phương kiên trì bám 

trụ, chốt chặn tất cả các tuyến đường mòn, lối mở trên dọc tuyến biên giới, ngăn 

chặn kịp thời, không để các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Lào Cai, Việt 

Nam. 

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, chính quyền địa phương rà soát 

các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, tổ chức áp dụng cách ly y tế 

theo quy định. 

10) Công an tỉnh 

- Phát huy vai trò của các lực lượng tại cơ sở, nhất là lực lượng Công an 

xã/ phường, cảnh sát khu vực; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân 

dân tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, nhất là các dấu hiệu liên 

quan xuất, nhập cảnh trái phép, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật; 

quản lý chặt chẽ việc khai báo tạm trú, tạm vắng, nắm bắt kịp thời nhưỡng người 

đi/đến/về địa phương, đặt biệt từ các vùng dịch về để có biện pháp xử lý kịp 

thời, đúng quy định. 

- Chủ trì phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải và Xây dựng giám sát việc 

đón trả khách trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai, 

đặc biệt đoạn đường qua huyện Bảo Thắng, khi có bằng chứng đề nghị Cục cảnh 

sát đường bộ xử lý nghiêm theo quy định. 

11) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Rà soát các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý, đảm bảo các 

điều kiện cần thiết về sinh hoạt cho người cách ly, có phương án sẵn sàng cho 

tình huống phải cách ly hàng nghìn người. 

- Phối hợp với Sở Y tế thường xuyên chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ, hiệu 

quả cơ sở cách ly và thực hiện nghiêm quy trình bàn giao, tiếp nhận trường hợp 

hoàn thành cách ly về địa phương để thực hiện các quy định tiếp theo. 

12) UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Khẩn trương chỉ đạo rà soát, nắm bắt tình hình hiện tại toàn bộ người lao 

động của địa phương đang sinh sống, làm việc tại 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. 

Tuyên truyền, động viên gia đình người thân của người lao động bình tĩnh, yên 

tâm và động viên con, em mình ở lại thực hiện phòng, chống dịch theo phương 

châm 4 tại chỗ tại các doanh nghiệp cho đến khi kiểm soát được tình hình dịch 

và đi làm trở lại. Nếu trở về địa phương phải lấy mẫu xét nghiệm và thực 

hiện cách ly tập trung đủ 21 ngày. 
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- Chủ động xây dựng phương án tiếp nhận người lao động từ Bắc Giang 

và Bắc Ninh về địa phương và tổ chức thực hiện cách ly y tế theo quy định để 

phòng, chống dịch Covid-19. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ điều kiện 

của địa phương và tình hình dịch chủ động, linh hoạt, sáng tạo áp dụng các biện 

pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp để thực hiện "mục tiêu kép" vừa phát 

triển kinh tế - xã hội vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và chịu trách 

nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền của mình để quyết định nhiệm vụ, 

giải pháp cụ thể nhất là trong phòng, chống có hiệu quả dịch Covid-19. 

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

UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại tại cuộc họp ngày 27/5/2021, 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 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-29T12:02:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Ngọc Bích<hnbich-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-29T17:17:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-29T17:19:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vpubnd-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




