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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v rà soát, cách ly người về từ khu
vực có dịch và chủ động xét nghiệm
sàng lọc COVID-19

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội
và HĐND tỉnh;
- Các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;
- 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.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, liên
tục ghi nhận các trường hợp mắc mới tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, đặc biệt là
các trường hợp mắc mới có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại
Thành phố Hồ Chí Minh và các trường hợp mắc mới tại Hà Nội. Thực hiện Công
văn số 624/TGCP-TL ngày 28/5/2021 của Ban tôn giáo chính phủ; Công điện số
809/CĐ-BYT ngày 01/6/2021 của Bộ Y tế, để khẩn trương, chủ động phát hiện,
ngăn chặn triệt để dịch COVID- 19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND
tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Công tác rà soát, phát hiện, ngăn chặn triệt để dịch COVID-19 có
thể lây lan trên địa bàn tỉnh.
1.1. Tất cả các trường hợp người dân đi về từ vùng dịch, vùng thực hiện
cách ly toàn xã hội theo Chỉ thỉ số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đều phải
áp dụng biện pháp cách ly tập trung 21 ngày; Các trường hợp không chấp hành,
xử phạt nghiêm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020
của Chính phủ và các quy định có liên quan.
1.2. Đối với các trường hợp về từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội từ ngày
16/5/2021 đến ngày 2/6/2021 phải thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe
tại nhà, khi có triệu chứng nghi nhiễm Covid-19 (sốt, ho, khó thở,...) thông báo
cho cơ sở y tế gần nhất hoặc chính quyền địa phương để đưa ngay đến cơ sở y tế
trên địa bàn thực hiện cách ly, xét nghiệm và điều trị theo quy định.
1.3. Từ ngày 02/6/2021 những người về địa phương liên quan đến Hội thánh
truyền giáo Phục Hưng ( 415/8/4 - Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp
thành phố Hồ Chí Minh); Các trường hợp từng đi, đến, về từ Thành phố Hồ Chí
Minh; các vùng giãn cách xã hội, phong tỏa của Hà Nội và các địa phương khác
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theo thông báo của Bộ Y tế (do Sở Y tế cập nhật hằng ngày) thực hiện cách ly tập
trung đủ 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.
2. Sở Y tế
- Cập nhật hằng ngày các vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế cho các cơ
quan báo, đài, các địa phương để thực hiện cách ly, giám sát y tế đối với người về
từ vùng dịch theo đúng quy định.
- Chỉ đạo tăng cường rà soát, sàng lọc kỹ tất cả các trường hợp nghi ngờ
mắc bệnh có dấu hiệu ho, sốt, cảm cúm… đến khám bệnh tại các cơ sở y tế, phòng
khám và mua thuốc tại các nhà thuốc trong toàn tỉnh; yêu cầu khai báo y tế, đo
thân nhiệt, khai thác thông tin dịch tễ của người đến khám và người cần dùng
thuốc; yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm nhanh (hoặc xét nghiệm RTPCR) với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Đối với các phòng khám (công và
tư), nhà thuốc cần thực hiện khai báo y tế đầy đủ và cung cấp thông tin ngay cho
cơ quan quản lý để kịp thời theo dõi các trường hợp nghi ngờ, khuyến khích chủ
động thực hiện xét nghiệm nhanh với các trường hợp này.
- Chỉ đạo các bệnh viện có phương án chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật
chất, trang thiết bị để tiếp nhận người mắc Covid-19 đủ tiêu chuẩn ra viện do tỉnh
Bắc Giang, Bắc Ninh… bàn giao để tiếp tục cách ly tại cơ sở y tế cho đủ 21 ngày.
Làm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time RT- PCR vào ngày
thứ 20, nếu kết quả âm tính cho ra viện về cách ly tại nhà tiếp tục 14 ngày và làm
xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Nếu trường hợp tái dương tính
đưa trở lại cơ sở y tế theo dõi, điều trị theo đúng quy định.
- Tổng hợp thông tin khai báo y tế, báo cáo số lượng người đến khám có
các dấu hiệu nghi ngờ và người mua các loại thuốc ho, hạ sốt, cảm cúm… trên
phần mềm kê đơn thuốc quốc gia donthuocquocgia.vn (hoặc hệ thống báo cáo
của Sở Y tế) để kịp thời phát hiện, sàng lọc, truy vết.
- Thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 đợt 3 an toàn, tiết kiệm
tối đa liều vắc xin, hiệu quả, đúng yêu cầu tiến độ.
3. Sở Nội vụ
Giao Sở Nội vụ chỉ đạo Ban tôn giáo tỉnh nghiêm túc thực hiện một số nội
dung sau:
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống
dịch COVID-19 trong đồng bào các tôn giáo theo đúng chỉ đạo của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ
Y tế và UBND tỉnh.
- Vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tích cực
hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19”
do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; kịp thời động viên,
khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng gương
mẫu, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời, xử
lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tôn giáo, tín ngưỡng có hành vi không tuân thủ
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các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, truy vết các tổ chức,
cá nhân, điểm nhóm tôn giáo tại địa phương có liên quan đến Hội thánh truyền giáo
Phục Hưng.
4. Công an tỉnh
- Chỉ đạo Công an địa phương chủ động kiểm tra, vận động những người
trở về tỉnh Lào Cai từ các tỉnh, thành phố có dịch thực hiện khai báo y tế; liên hệ
y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm và cách ly y tế theo
đúng quy định.
- Xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện khai báo y tế hoặc khai báo
y tế không đúng sự thật.
5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh.
- Tăng cường tuyên truyền công tác giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm
cho người từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến tỉnh Lào Cai để nhân dân trên
địa bàn tỉnh được biết và phối hợp triển khai thực hiện.
- Khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, nâng cao nhận thức của nhân dân
trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phát
huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức
khỏe của bản thân và cộng đồng; thông tin kịp thời, chính xác các vùng dịch do
Sở Y tế cung cấp để người dân chủ động vận động người thân tại các tỉnh, thành
đang có dịch thực hiện khai báo với các cơ quan chức năng khi trở về địa phương.
6. UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Kích hoạt các khu cách ly tập trung đảm bảo các điều kiện sẵn sàng tiếp
nhận công dân trở về địa phương từ các vùng dịch; rà soát lại các tiêu chuẩn,
định mức giường cách ly tại cơ sở cách ly tập trung trong phòng chống dịch
Covid-19 theo Công văn số 1769/BYT-KH-TC ngày 31/3/2020 của Bộ Y tế để
đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch, đặc biệt là khoảng cách giữa các
giường cách nhau 2m.
- Chỉ đạo Bệnh viện tuyến huyện có phương án chuẩn bị các điều kiện về
cơ sở vật chất, trang thiết bị để tiếp nhận, điều trị người bệnh mắc Covid-19.
- Tuyên truyền, vận động người dân trở về địa phương từ các tỉnh, thành
phố có dịch thực hiện khai báo y tế; liên hệ y tế địa phương để được hướng dẫn
giám sát y tế, xét nghiệm, cách ly theo đúng quy định.
- Thực hiện nghiêm việc quản lý các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú
theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế
về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch
COVID-19”.
- Phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng giám sát cách ly, theo dõi sức
khỏe người dân tại cộng đồng, giao trách nhiệm phụ trách các hộ dân trên địa bàn,
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giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bảo đảm phát hiện sớm
các trường hợp từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến địa phương.
- Chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các trường hợp từ vùng dịch về được
các cơ quan hức năng, người dân phát hiện, thông báo thuộc địa bàn quản lý.
Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Công văn số 2242/UBND-VX
ngày 29/5/2021 của UBND về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch
COVID-19.
Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành
phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các quy định trên./.
Nơi nhận:
- TT: TU, UBND tỉnh;
- Như trên;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Các chuyên viên;
- Lưu: VT, VX2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Giàng Thị Dung

