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THÔNG BÁO 
Kết luận của Trung tâm chỉ huy phòng, chống Covid-19 tỉnh  

tại cuộc họp ngày 14/10/2021 
 

 

Ngày 14/10/2021, Trung tâm chỉ huy phòng, chống Covid-19 tỉnh (Trung 

tâm chỉ huy) tổ chức họp khẩn, chủ trì cuộc họp đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ 
tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy; các đồng chí Thường trực 

UBND tỉnh, thành viên Trung tâm chỉ huy. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các 
đồng chí dự họp, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy kết luận như sau: 

Sáng ngày 14/10/2021 qua xét nghiệm định kỳ lực lượng làm việc tại Chốt 
kiểm dịch Km237 đã phát hiện 02 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bước 

đầu nhận định 02 trường hợp này bị lây nhiễm từ nhóm người lao động từ các tỉnh 
phía Nam về địa phương ngày 07/10/2021. Để nhanh chóng khoanh vùng, thực 
hiện tốt các biện pháp để ngăn chặn không cho dịch lây lan ra cộng đồng, ảnh 

hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ 
huy yêu cầu: 

1. Sở Y tế 

- Khẩn trương cung cấp thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông ban hành 

thông cáo báo chí. 

- Ban hành ngay Thông báo truy vết các đối tượng và khu vực liên quan đến 

02 ca bệnh của chốt Km237. (cần ghi rõ đối với người dân qua Chốt theo hướng Hà 
Nội  Lào Cai từ ngày 8/10 đến 10h ngày 14/10/2021 thực hiện khai báo y tế, tự 

theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày. Tổ chức xét nghiệm miễn phí cho người 
dân qua Chốt trong khoảng thời gian trên khi có biểu hiện ho, sốt, đau ngực... hoặc 

người dân đến yêu cầu được xét nghiệm). 

- Tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu vực làm việc và khu ăn, nghỉ của lực 

lượng chức năng tại Chốt kiểm dịch Km237. 

- Thông tin và phối hợp với UBND huyện Bảo thắng tổ chức phong tỏa, khử 
khuẩn và truy vết các quán ăn gần chốt Kiểm dịch mà 02 ca bệnh đã đến ăn trong 

thời gian 7 ngày qua. 

- Bố trí lực lượng y tế thay thế cho toàn bộ lực lượng đang làm việc tại Chốt 

kiểm dịch Km237. 
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- Tổ chức xét nghiệm định kỳ 02 lần/tuần/ cho lực lượng chức năng thực hiện 
nhiệm vụ tại các Chốt kiểm dịch vào địa bàn tỉnh. 

2. Công an tỉnh 

- Bố trí lực lượng công an thay thế cho toàn bộ lực lượng đang làm việc tại 
Chốt kiểm dịch Km237. 

- Bố trí phương tiện đưa đón và nơi nghỉ theo ca cho lực lượng làm việc tại 
Chốt kiểm dịch Km237 trong thời gian khử khuẩn nơi ở tại Chốt. 

- Chủ động phương án công tác hậu cần cho các lực lượng chức năng tại Chốt 
(đặt cơm xuất từ thành phố cung cấp các bữa ăn theo ca cho lực lượng làm nhiệm 

vụ...). 

- Chỉ đạo các Chốt kiểm dịch vào địa bàn tỉnh bố trí địa điểm thích hợp để tổ 

chức phân loại người dân từ các tỉnh phía Nam về, không thực hiện phân loại tại 
Chốt. (Với Chốt kiểm dịch Km237 đưa về Trung đoàn 254, các địa phương tự lựa 

chọn địa điểm thích hợp) để tránh lây nhiễm chéo cho lực lượng chức năng của Chốt. 

 3. UBND thành phố  

- Khẩn trương tổ chức truy vết các đối tượng liên quan đến 02 ca bệnh trên 
địa bàn thành phố, tổ chức cách ly các trường hợp F1, F2 theo đúng quy định.  

- Thông báo cho học sinh và giáo viên lớp mầm non 5 tuổi (A2) Trường mầm 

non Bắc Lệnh tạm nghỉ học và theo dõi sức khỏe tại nhà cho đến khi có thông báo 
mới của UBND thành phố. 

4. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế bố trí phương tiện đưa toàn bộ 

lực lượng chức năng làm việc tại Chốt kiểm dịch Km237 về thực hiện cách ly tập 
trung tại Tiểu đoàn cơ động Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (Km 5, xã Xuân 

Quang, huyện Bảo Thắng). 

- Bố trí lực lượng quân đội thay thế cho toàn bộ lực lượng đang làm việc tại 

Chốt kiểm dịch Km237. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, chuyển giao công nghệ 
cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các Chốt kiểm dịch y tế trên địa bàn tỉnh và được 

dừng cử cán bộ tham gia thường trực tại Chốt kiểm dịch Km237 cao tốc Nội Bài - 
Lào Cai để điều chuyển thành lực lượng thường trực hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn 
chuyển giao công nghệ cho các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh.  

- Chỉ đạo Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Lào Cai tổ chức theo 
dõi, giám sát và hướng dẫn, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho các chốt kiểm dịch 

và thực hiện hỗ trợ từ xa khi cần thiết. 

6. Tỉnh đoàn, Sở Giao thông vận tải và Xây dựng 

Khẩn trương bố trí lực lượng thay thế cho thế cho toàn bộ lực lượng của đơn  
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vị đang làm việc tại Chốt kiểm dịch Km237 (lựa chọn cán bộ đã được tiêm ít nhất 
01 mũi vắc xin phòng Covid-19 đã qua 14 ngày). 

 Trên đây là ý kiến kết luận của Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, 

chống Covid-19 tại cuộc họp ngày 14/10/2021, 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; 
- Báo Lào Cai; 
- Đài PTTH tỉnh; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH3, VX2. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 
Phan Quốc Nghĩa 
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