ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số: 3050 /UBND-VX
V/v tăng cường các biện pháp đảm
bảo an toàn phòng chống Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 08 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND,
UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy;
- Các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương đóng trên
địa bàn tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Các Trường chuyên nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19 để
thực hiện mục tiêu kép; Căn cứ Công văn số 3334/UBND-KGVX ngày 06/7/2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phối hợp quản lý, hỗ trợ đưa lao
động trở về địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Đối với người lao động đón về từ tỉnh Bắc Giang: Thực hiện cách ly 14
ngày tại các cơ sở cách ly tập trung của các huyện, thị xã, thành phố; thực hiện
lấy mẫu xét nghiệm 03 lần: lần 1 vào ngày đầu, lần 2 vào ngày thứ 7 và lần 3 vào
ngày thứ 14. Kết thúc cách ly tập trung, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tại
nhà, nơi cư trú.
2. Đối với đoàn cán bộ đi đón công dân từ tỉnh Bắc Giang: Thực hiện đầy
đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình công tác. Sau
khi hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày. Được
lấy mẫu xét nghiệm 02 lần: lần 1 vào ngày về, lần 2 vào ngày thứ 7.
- Giao Sở Lao động - Thương binh xã hội chủ trì đón lao động tỉnh Lào Cai
tại Bắc Giang trở về địa phương bàn giao cho các huyện, thị xã, thành phố.
- Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật bố trí trang phục phòng
dịch cho đoàn cán bộ đi đón công dân tại tỉnh Bắc Giang; phun khử khuẩn phương
tiện khi về; Bệnh viện đa khoa tỉnh bố trí xe chuyên dụng, cơ số thuốc, lái xe và 02
cán bộ y tế đảm bảo y tế cho đoàn công tác và công dân từ Bắc Giang về.
3. Từ ngày 10/7/2021
- Giao Sở Y tế tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng chức
năng tại các chốt kiểm dịch y tế thực hiện rà soát, khai thác triệt để các yếu tố dịch
tễ để tổ chức cách ly đối tượng từ vùng dịch về theo đúng hướng dẫn tại Công văn
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số 1369/CV-BCĐ ngày 02/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
tỉnh (bao gồm cả công dân về từ hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh).
- Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Trung đoàn 254 tiếp tục tiếp nhận
công dân từ các vùng dịch trong nước thuộc diện phải cách ly tập trung thuộc các
huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương, Văn Bàn thực hiện cách ly tại Trung
đoàn 254. Các huyện còn lại khi vượt quá năng lực cách ly báo cáo UBND tỉnh.
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cập nhật hằng ngày danh sách vùng dịch theo
công bố của Bộ Y tế, cung cấp cho các chốt kiểm dịch, cơ quan báo chí, cổng thông
tin điện tử của tỉnh và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.
Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành
phố tổ chưc triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định trên./.
Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như trên;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, VX2.
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