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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Công an tỉnh Lào Cai; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Cục Hải quan Lào Cai; 

- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 
Thực hiện Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp 

Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh có 

ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Trên thế giới, dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp; trong 

01 tháng qua (từ 09/6/2020 đến hết ngày 08/7/2020) trung bình mỗi ngày thế giới 

ghi nhận hơn 160.000 người mắc mới, hơn 4.600 người tử vong do dịch bệnh trên 

(nguồn Website tổng hợp của Kompa Group). Mặc dù gần 3 tháng qua Việt Nam 

không có ca mắc mới trong cộng đồng, tuy nhiên vẫn có nguy cơ cao lây nhiễm 

dịch bệnh từ bên ngoài. Tỉnh Lào Cai vẫn là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm 

dịch bệnh trên, do vậy cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, các 

ngành, các địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh; theo chức năng nhiệm vụ, chủ động triển khai thực hiện nội dung có 

liên quan tại Thông báo số 219/TB-VPCP nêu trên.  

2. Các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa các biện pháp 

phòng, chống dịch chủ động; tăng cường kiểm soát chặt chẽ trên toàn tuyến biên 

giới với Vân Nam - Trung Quốc, nhất là các đường mòn, lối mở; thực hiện chặt 

chẽ các biện pháp phòng dịch tại các cơ sở cách ly; kịp thời phát hiện, xử lý 

nghiêm minh các trường hợp tung tin thất thiệt liên quan đến phòng, chống 

dịch bệnh. Ngành y tế phải luôn đặt trong tình trạng thường trực để kịp thời xử lý 

các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; đảm bảo việc duy trì năng lực và sự sẵn 

https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/chia-se-2-website-giup-ban-kiem-tra-theo-doi-dich-1234217#hmenuid1
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sàng đáp ứng của hệ thống y tế với các tình huống mới của dịch bệnh. Các cơ quan 

truyền thông, báo chí tiếp tục việc thông tin, truyền thông về công tác phòng, chống 

dịch bệnh để người dân yên tâm; các địa phương tiếp tục duy trì các biện pháp hạn 

chế sự lây lan của dịch bệnh, không để người dân chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.  

3. Các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tạo điều kiện các nhà ngoại giao, 

nhà đầu tư, doanh nhân, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao... nhập cảnh Việt Nam, 

kể cả nhập cảnh trong thời gian ngắn (dưới 14 ngày) và có biện pháp cách ly phù 

hợp, linh hoạt. 

4. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành, 

đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện việc lựa chọn khu vực an 

toàn cho các thương nhân thực hiện việc trao đổi, ký kết, giao dịch thương mại, đầu 

tư… khi vào Việt Nam. 

 Các sở, ban, ngành, các đơn vị, địa phương căn cứ ý kiến chỉ đạo triển khai 

thực hiện./. 

(Đính kèm Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020) 

Nơi nhận: 
- CT, PCT3; 

- Như trên; 

- CVP, PCVP3; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TH3, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

 

Giàng Thị Dung 
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