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tại cuộc họp ngày 19/6/2021 

 
 

Ngày 19/6/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh tổ chức họp 

khẩn; dự họp và chỉ đạo có đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ 

đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh (BCĐ tỉnh). Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các 

đồng chí dự họp, BCĐ tỉnh thống nhất kết luận như sau: 

Trong 2 ngày liên tiếp, từ ngày 17/6/2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xác 

định được 02 ca mắc Covid-19, đều là ca nghi nhiễm trong cộng đồng. BCĐ tỉnh 

nhận định trong thời gian tới tình hình diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh còn có những 

diễn biến phức tạp. Để hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, ảnh hưởng 

đến sức khỏe và tính mạng của người dân, BCĐ tỉnh yêu cầu: 

1. UBND thành phố Lào Cai 

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc người dân trên địa bàn thực 

hiện theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và tiếp 

tục tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Chỉ đạo lực lượng công an chủ trì phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế, tiếp 

tục khẩn trương truy vết thần tốc, triệt để các đối tượng liên quan đến ca nghi nhiễm 

từ F1 đến F3 và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm triệt để các trường hợp F1, F2. 

- Tổ chức phong tỏa các khu vực nơi ca bệnh ở, làm việc và sinh hoạt như: 

số nhà 055, đường Triệu Quang Phục, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai; số nhà 

066 Nguyễn Huệ, phường Lào Cai; quán nướng Cộng Hòa đường An Dương 

Vương, phường Cốc Lếu; Văn phòng công ty Nam Phong … để khử khuẩn, lấy mẫu 

xét nghiệm các đối tượng liên quan. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá các điều kiện của gia đình có đối tượng F1 dưới 

15 tuổi để thực hiện cách ly theo hướng dẫn tại Công văn số 897/BYT-MT ngày 

07/02/2021 của Bộ Y tế. 

- Giao UBND thành phố Lào Cai trưng tập sử dụng Trường Trung học phổ 

thông Dân tộc nội trú tỉnh làm khu cách ly y tế tập trung để cách ly y tế các đối 

tượng F1 thuộc địa bàn thành phố. 

 2. Sở Y tế 

- Nghiên cứu tham mưu điều chỉnh Phương án số 41/PA-BCĐ ngày 

01/02/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc đáp ứng với 
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các cấp độ dịch Covid-19 trong tình hình mới năm 2021, báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 22/6/2021. 

- Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thành lập bệnh viện dã chiến để sẵn 

sàng tiếp nhận và điều trị các trường hợp F0 và F1 có triệu chứng lâm sàng. 

- Cập nhật liên tục diễn biến tình hình dịch trên địa bàn báo cáo Thường trực 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh 02 giờ/lần. 

- Hàng ngày báo cáo kết quả giám sát, điều tra, phòng chống dịch COVID-

19 về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, email: baocaobtn@gmail.com) theo quy định tại 

Công điện số 901/CĐ-BYT ngày 19/6/2021 của Bộ Y tế. 

- Chỉ đạo các đơn vị y tế phải chủ động công tác điều tra, truy vết lấy mẫu xét 

nghiệm, điều trị khi có ca bệnh. 

- Đẩy nhanh việc mua sắm các trang thiết bị, vật tư, phục vụ công tác xét 

nghiệm, điều trị bệnh nhân Covid-19. 

3. Công an tỉnh  

- Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với ngành y tế, UBND các huyện, Thị xã, Thành 

phố tăng cường điều tra, truy vết thần tốc các trường hợp liên quan đến ca nghi 

nhiễm. Tổng hợp số F1, F2, F3 theo khu vực, tham mưu UBND tỉnh để có chỉ đạo 

các biện pháp chống dịch kịp thời, hợp lý và hiệu quả nhất. 

- Phối hợp với UBND các huyện huy động lực lượng dân phòng, tổ dân phố… 

hỗ trợ lực lượng công an để đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu phong tỏa, khu cách 

ly tập trung. 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Tiếp tục bám sát tình hình diễn biến dịch, chủ động khảo sát các khu vực trên 

địa bàn để tham mưu UBND tỉnh thiết lập khu cách ly tập trung số 2,3… khi cần thiết. 

5. Ban Quản lý khu kinh tế 

- Thực hiện nghiêm các phương án phòng, chống dịch của Ban chỉ đạo tỉnh 

tại khu vực cửa khẩu. 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp đăng ký danh sách người lao động cố định, tự 

quản lý chặt chẽ số lao động của đơn vị. Yêu cầu doanh nghiệp ký cam kết chịu 

trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ, người 

lao động trong đơn vị. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường các hình thức làm thủ tục hành 

chính trực tuyến, hạn chế tiếp xúc trực tiếp để giảm nguy cơ mắc dịch bệnh. 

- Lập các chốt kiểm soát chặt chẽ người lao động ra, vào khu vực cửa khẩu. 

- Rà soát, điều chỉnh phương án làm việc, lưu thông hàng hóa từ khu vực cửa 

khẩu với các khu công nghiệp, tuyệt đối không để dịch bệnh lây nhiễm chéo lẫn nhau. 

6. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
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- Phối hợp chặt chẽ với  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội của tỉnh Bắc 

Giang xây dựng phương án tiếp tục tổ chức đưa người lao động Lào Cai có nhu cầu 

về địa phương chống dịch sao cho hiệu quả và an toàn nhất. 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp nhận người lao động và 

đưa về nơi cách ly tập trung của các huyện, thị xã, thành phố theo đúng phương án 

đã đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và các cán bộ tham gia thực 

hiện nhiệm vụ. 

7. Các cơ quan, đơn vị  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình dịch, tính chất, yêu cầu công 

việc để bố trí ít nhất 1/3 số lao động, công chức, viên chức làm tại nhà theo hình 

thức trực tuyến để bảo đảm lực lượng lao động khi có dịch xảy ra.  

8. UBND các huyện, thị xã 

- Tiếp tục rà soát bổ sung cơ sở vật chất, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để 

tiếp nhận công dân của địa phương từ Bắc Giang trở về theo số lượng do Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội cung cấp; quản lý chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự 

trong khu cách ly tập trung, tuyệt đối không để người cách ly trốn ra ngoài.  

- Tiếp tục tổ chức khảo sát, chuẩn bị sẵn sàng mở rộng các khu cách ly tập 

trung khi có yêu cầu. 

 - 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 và khắc phục có hiệu quả dịch Covid-19. 

 Trên đây là ý kiến kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 

tại cuộc họp ngày 19/6/2021, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn 

vị, địa phương biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT: TU, UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, tp; 

- 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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