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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp
Ban Chỉ đạo ngày 18/01/2021
Ngày 18/01/2021, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (BCĐ) đã chủ trì cuộc họp
của BCĐ tỉnh, Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên BCĐ. Sau
khi nghe lãnh đạo Sở Y tế, cơ quan thường trực BCĐ báo cáo kết quả thực hiện
công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại và
nghe các ý kiến phát biểu của một số thành viên BCĐ, đồng chí Trịnh Xuân
Trường - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ kết luận như sau:
1. Các sở, ban, ngành, đơn vị, chính quyền địa phương các cấp
- Tăng cường tuyên truyền, phố biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa
phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên cập nhật diễn
biến tình hình dịch trên thế giới và các địa phương khác trong nước để kịp thời tham
mưu và điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch sao cho hiệu quả nhất.
- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm về
công tác chống dịch tại đơn vị; xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá
nhân không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch để gây ra hậu quả.
2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
- Tăng cường trao đổi thông tin về dịch bệnh, trong đó đặc biệt lưu tâm đến
dịch Covid-19 với cơ quan chức năng bên phía Trung Quốc, qua đó cập nhật được
thông tin, dự báo tình hình tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh có các chỉ đạo kịp thời và
hiệu quả.
- Tăng cường chỉ đạo các Đồn biên phòng kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối
mở dọc tuyến biên giới Lào Cai - Việt Nam với Vân Nam - Trung Quốc, không để
lọt các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Lào Cai;
- Phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường tuyên
truyền, vận động người dân khu vực biên giới thực hiện nghiêm các quy định,
cùng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh
biên giới quốc gia
- Bổ sung thêm các tổ tuần tra cơ động, kiểm soát toàn diện đường biên giới
đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới.
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- Quán triệt tới tất cả cá nhân, đơn vị làm nhiệm vụ kiểm soát biên giới
(trực thuộc) về việc hoàn toàn chịu trách nhiệm, nếu để xảy ra trường hợp nhập
cảnh trái phép.
- Chủ trì khảo sát, thiết kế và dự toán xây dựng 02 nhà chờ cho lái xe (Việt
Nam và Trung Quốc) tại cửa khẩu Kim Thành gửi UBND tỉnh phê duyệt.
3. Công an tỉnh
- Chỉ đạo lực lượng công an, nhất là công an địa bàn, tăng cường nắm bắt tình
hình, phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan và chính quyền cơ sở phát
hiện sớm những trường hợp nhập cảnh trái phép nhưng chưa khai báo y tế, chưa thực
hiện cách ly y tế theo quy định.
- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xử lý nghiêm các trường
hợp nhập cảnh trái phép, đặc biệt là các cá nhân, tổ chức, đường dây đưa người từ
nước ngoài nhập cảnh trái phép theo quy định của pháp luật.
4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác Tiếp nhận, cách ly công dân từ Tung Quốc
trở về (dự kiến sẽ tăng lên trong thời gian giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu); thực hiện
cách ly đủ 14 ngày và có 02 lần kết quả xét nghiệm Sars-CoV-2 âm tính mới cho ra
khỏi khu cách ly trả về địa phương.
- Đối với các trường hợp tự nguyện đến xin cách ly: hướng dẫn viết đơn, xác
nhận thông tin chính xác, làm các thủ tục cách ly theo quy định.
- Chuẩn bị các phương án sẵn sàng mở thêm các khu cách ly tập trung khi
công dân về nhiều vượt quá khả năng thu dung của khu cách ly tại Trung đoàn 254.
- Về việc bổ sung các thiết bị, tài sản tại Trung đoàn 254: Đề nghị Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh có văn bản đề xuất cụ thể.
5. Sở Tài chính
- Về việc cấp kinh phí thực hiện công tác cách ly tập trung chưa có hướng dẫn
cụ thể của Trung ương, đề nghị Sở Tài chính có văn bản báo cáo và đề xuất cụ thể
đối với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND, đồng thời tiếp tục gửi văn bản kiến
nghị Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung trên.
- Trong khi chờ các văn bản của Trung ương hướng dẫn về kinh phí cho việc
cách ly tập trung, tiếp tục ứng kinh phí cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để thực hiện
công tác cách ly tập trung tại Trung đoàn 254.
- Bổ sung kinh phí cho Bộ đội biên phòng tỉnh để tiến hành xây dựng 02 nhà
chờ cho lái xe (Việt Nam và Trung Quốc) tại cửa khẩu Kim Thành sau khi có văn
bản phê duyệt của UBND tỉnh.
- Phối hợp với Sở Y tế lựa chọn phương pháp thẩm định giá để thực hiện được
việc đấu thầu mua máy xét nghiệm khẳng định Covid-19.
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6. Sở Y tế
- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để thực hiện tiếp nhận, theo dõi cách
ly tập trung công dân từ Tung Quốc trở về tại khu cách ly tập trung (trước mắt là
Trung đoàn 254.
- Chỉ đạo các đơn vị y tế cơ sở (Trạm y tế, y tế thôn bản), nhất là tại các xã,
phường, thị trấn khu vực biên giới, tăng cường nắm bắt thông tin, phối hợp tuyên
truyền, vận động người dân nêu cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, báo cơ quan chức
năng các trường hợp nhập cảnh trái phép (nếu có).
- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh: Các địa điểm phải đeo khẩu trang trên địa
bàn tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực cửa khẩu.
7. Các cơ quan báo, đài và Chính quyền địa phương.
- Tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không xuất, nhập
cảnh trái phép qua biên giới đảm bảo trật tự an ninh, đồng thời phòng chống dịch
Covid-19.
- Vận động, tuyên truyền quần chúng nhân dân và phát huy trách nhiệm của
“Tổ tự quản” khi phát hiện các tường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng, kịp
thời báo chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét
nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khác theo hướng dẫn của Bộ
Y tế.
- Tăng thời lượng phát sóng về các nội dung liên quan đến công tác phòng,
chống dịch Covid-19, đặc biệt trong dịp tế Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021.
Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch
UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại tại cuộc họp ngày 18/01/2021, Văn phòng
UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, tp;
- Báo Lào Cai;
- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh;
- Các cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, Th3, VX2.
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