
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 
 

Số:            /UBND-VX 
V/v tiếp tục triển khai một số hoạt 

động thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lào Cai, ngày        tháng 01 năm 2022 

 
 
 

 
Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành tỉnh; Công an tỉnh, BCH Quân 

sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh; 

- Cục C08, Bộ Công an; 

- Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt 

Nam (VEC) 

- Báo Lào Cai; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt bùng phát dịch vừa 
qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thiết lập chốt kiểm dịch y tế liên ngành 

tại tất cả các tuyến đường bộ vào tỉnh Lào Cai, với mục đích 100% các trường 
hợp người đến/về tỉnh Lào Cai được khai báo y tế và cập nhật tình hình sức khỏe, 
kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và áp dụng các biện pháp 

cách ly y tế, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tỷ lệ người dân từ 12 tuổi trở lên được 

tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 đạt trên 90%. Đồng thời Chính phủ đã ban 
hành Nghị Quyết 128/NQ-CP chuyển hướng sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, với giải pháp 5K + vắc xin + thuốc điều trị 

+ công nghệ + ý thức của Nhân dân. Trong bối cảnh đại dịch có khả năng còn 

kéo dài và diễn biến phức tạp, việc phòng, chống dịch theo phương thức quản lý 
rủi ro, chuyển từ mục tiêu kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện, 

chuyển nặng và tử vong, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện ý kiến 
chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo kết luận số 1242-TB/TU ngày 

06/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Dừng hoạt động của tất cả các Chốt kiểm soát y tế liên ngành vào địa bàn 

tỉnh Lào Cai từ 12h00’ ngày 06/01/2022. Riêng chốt Km237 đường cao tốc Nội 
Bài - Lào Cai, tiếp tục duy trì kiểm soát xe tải chở hàng lên Cửa khẩu Quốc tế 
đường bộ số II Kim Thành cho đến trước ngày 20/01/2022 (trong thời gian chờ 

kích hoạt chốt tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành). 
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2. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan 
tổ chức kích hoạt Chốt kiểm soát người và phương tiện ra, vào khu vực Cửa khẩu 

Quốc tế đường bộ số II Kim Thành theo Phương án đã được phê duyệt. 

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường hoạt động của các Tổ tự quản phòng, chống dịch 

COVID-19 tại thôn, bản, tổ dân phố thuộc địa bàn quản lý. Kịp thời phát hiện, thông 
báo ngay cho chính quyền, cơ quan y tế cơ sở những trường hợp phải cách ly; giám 

sát, kiểm tra y tế những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh. 

Tăng cường đôn đốc và sớm hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng COVID-

19 mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho người dân trên địa bàn theo đúng các văn bản 
chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở 
kinh doanh dịch vụ, lưu trú, sự kiện tập trung đông người; hướng dẫn triển khai 

thực hiện cách ly đối tượng F1, điều trị F0 tại nhà đối với người nhiễm COVID-
19 không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ, 

phù hợp với điều kiện của từng địa phương và hướng dẫn của Bộ Y tế; gắn với 
việc tăng cường giám sát y tế của cộng đồng dân cư đối với các đối tượng này. 
 

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp 

hành các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm 
theo quy định hiện hành. 

  Các sở, ban, ngành, tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội 

dung Văn bản triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH3, VX2, TH4. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 

 

Giàng Thị Dung 
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