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nghiêm các biện pháp phòng, 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày        tháng 4 năm 2020 
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 Kính gửi: 

 

 

 
 

- Các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; 

- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND,  

  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp 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. 

Trong 3 tháng vừa qua, đặc biệt trong triển khai thực hiện cách ly toàn xã 

hội và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, các cấp các ngành 

đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm cùng chung tay phòng chống 

dịch bệnh; với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của 

Nhân dân, đến nay tỉnh Lào Cai đã kiểm soát tốt dịch bệnh, không có trường hợp 

lây lan ra cộng đồng (mặc dù có ca bệnh xâm nhập là 02 du khách người Anh, nay 

đã khỏi bệnh). Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các 

cấp, các ngành trong công tác phòng chống dịch bệnh. 

Tuy nhiên, trên thế giới dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan, số người mắc bệnh 

và tử vong vẫn cao hàng ngày. Trong nước, mặc dù đã thực hiện tích cực, hiệu 

quả công tác phòng chống dịch bệnh, song các chuyên gia cảnh báo Việt Nam vẫn 

tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng, bùng phát dịch bệnh trên diện rộng nếu 

không tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống. Lào Cai là một trong 

những tỉnh có nguy cơ dịch bệnh (nguy cơ lây nhiễm trong nội địa và lây nhiễm 

từ người Việt Nam nhập cảnh qua biên giới). Sau thời gian thực hiện Chỉ thị số 

16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tình hình kiểm soát dịch bệnh trong cả 

nước tiến triển rất tích cực, song hiện nay một bộ phận nhân dân có thái độ chủ 

quan, xem nhẹ việc thực hiện giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và các biện pháp 

phòng, chống dịch khác, tiềm ẩn nguy lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. 
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Để tiếp tục vừa thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, 

vừa duy trì sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân 

trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 tỉnh) yêu cầu sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức theo chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo tổ chức 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không chủ quan, 

lơi là, mất cảnh giác, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân là mục tiêu 

tối thượng, với quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực cố gắng hơn nữa trong thực hiện các 

nhiệm vụ phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về 

phòng chống dịch bệnh COVID-19, huy động toàn quân, toàn dân, phát huy hiệu quả 

công tác phòng chống dịch theo phương châm “bốn tại chỗ”. 

2. Tiếp tục thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch: Ngăn chặn, phát hiện, 

cách ly, khoanh vùng, dập dịch và làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người 

tử vong. Ngăn chặn kịp thời nguồn lây nhiễm từ bên ngoài. Kiểm soát chặt chẽ việc 

nhập cảnh đối với tất cả các cửa khẩu, đường mòn lối mở. Tất cả các trường hợp được 

nhập cảnh phải thực hiện cách ly phù hợp theo quy định. Tăng cường năng lực và tập 

trung xét nghiệm tại các địa bàn có nguy cơ cao. Tiếp tục tổ chức tốt việc thực hiện 

cách ly, cải thiện điều kiện sinh hoạt, hạn chế lây nhiễm tại các cơ sở cách ly tập trung.   

3. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của 

người dân về phòng, chống dịch và thực hiện các hoạt động nâng cao sức khỏe; thay 

đổi thói quen chăm sóc sức khỏe để tự bảo vệ bản thân và gia đình; cổ vũ tuyên truyền 

những tâp thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng chống dịch bệnh; kịp thời đấu tranh phản 

bác những thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. 

4. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, công sở, 

đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ; cơ sở bảo trợ xã hội; trại giam; cơ sở cai 

nghiện tập trung; trung tâm công tác xã hội, công trường đang thi công,… theo hướng 

dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Người đứng đầu cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm 

đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho nhân viên khi làm việc tại cơ quan, đơn vị.  

Giao cho Sở Y tế hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ 

quan, đơn vị. 

5. Yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà, trừ các trường hợp có công việc 

thực sự cần thiết như: Đi làm tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, nhà 

máy, xí nghiệp, công trường xây dựng, công trường giao thông, mua bán các mặt 

hàng cần thiết (lương thực, thực phẩm, thuốc men), khám chữa bệnh,... Khi có việc 

cần thiết ra khỏi nhà phải thực hiện các biện pháp: Đeo khẩu trang; thường xuyên rửa 

tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi tiếp 

xúc, không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, bên ngoài công sở, trường học, 
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bệnh viện, lề đường, hè phố. Thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng 

dịch, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, luyện tập thể thao tại nhà để nâng cao sức đề 

kháng. Khuyến cáo người trên 60 tuổi, người mắc bệnh nền như tiểu đường, tăng 

huyết áp, tim mạch nên ở nhà toàn thời gian. 

Không đi/đến các vùng có dịch, hạn chế di chuyển đến các tỉnh, thành phố có 

dịch bệnh. Những người đi đến các tỉnh, thành phố thuộc nhóm nguy cơ cao, thực 

hiện nghiêm việc khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe; trường hợp có những yếu tố 

dịch tễ hoặc các biểu hiện nghi ngờ, cần phải cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 

theo quy định. 

6. Tiếp tục tạm dừng hoạt động đón khách tham quan, du lịch tại các khu, điểm 

du lịch, di tích, danh thắng, cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai và tạm dừng hoạt 

động kinh doanh, đón khách sử dụng dịch vụ tại các khu vui chơi giải trí, rạp chiếu 

phim, các dịch vụ không thiết yếu như karaoke, xông hơi, massage, quán bar, vũ 

trường, sân vận động, các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử, các cơ sở dịch vụ 

thẩm mỹ, phòng tập gym, Yoga... Không tổ chức các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng 

đông người, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. 

Tiếp tục tạm dừng tiệc cưới, hỏi, các hoạt động liên hoan, gặp mặt; đối với việc 

tổ chức lễ tang tại gia đình cần tổ chức gọn nhẹ và phải đảm bảo các quy định về 

phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn, khuyến 

khích áp dụng hình thức hỏa táng.  

Cho phép các nhà hàng ăn uống, quán café, giải khát được hoạt động trở lại 

theo hình thức bán hàng online, bán thực phẩm mang đi (không phục vụ tại chỗ) 

nhưng phải thông báo bằng biển hiệu rõ ràng trước cửa cơ sở kinh doanh.  Người giao 

hàng, bán hàng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình bán 

hàng và giao hàng. 

7. Các nhà máy, xí nghiệp, công trường giao thông, xây dựng, cơ sở sản xuất 

kinh doanh được phép mở cửa, hoạt động trở lại (trừ các hoạt động, dịch vụ quy định 

tại mục 6 Công văn này) nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên, giữ khoảng cách an toàn cho người 

lao động, người mua, bán hàng. 

8. Cho phép các hoạt động vận tải hành khách hoạt động trở lại. Yêu cầu vận 

chuyển hành khách không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 khách (đối với xe 

sức chứa > 40 chỗ) tại một thời điểm; đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng dịch 

giữa các hành khách trên xe; bắt buộc hành khách, lái xe thực hiện khai báo y tế; thực 

hiện quy trình phòng dịch trên xe ô tô đối với hành khách, phương tiện theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế, cụ thể: 

+ Đối với tuyến vận chuyển hành khách cố định nội tỉnh hoạt động theo quy 

định. Các tuyến xe bus số 03 (BX Trung tâm - Đền Thượng); số 04 (BX Trung tâm - 

Bản Vược) hoạt động trở lại từ 04/5/2020. Tuyến xe bus số 01 (Quảng trường Ga Lào 

Cai - Thị xã Sa Pa) trở lại hoạt động bình thường từ ngày 23/4/2020 
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+ Cho phép hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh giữa các tỉnh có cùng 

mức nguy cơ dịch bệnh theo Quy định của Bộ Giao thông - Vận Tải. 

Giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thực 

hiện hoạt động vận tải hành khách công cộng trong phạm vi toàn tỉnh; thường xuyên 

giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.  

9. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động đi làm tại công sở từ ngày 23/4/2020, nhưng phải đảm bảo các 

biện pháp an toàn phòng chống dịch. Tiếp tục khuyến khích họp trực tuyến, thực hiện 

nghiêm quy định không quá 20 người trong một phòng họp, giữ khoảng cách an toàn 

và đảm bảo các biện pháp an toàn phòng dịch. 

Tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận thủ tục hành chính trực tuyến, chỉ thực hiện 

tiếp nhận trực tiếp đối với các thủ tục cần thiết, cấp bách và không thực hiện được 

việc tiếp nhận theo hình thức trực tuyến. Tiếp tục tạm dừng việc tiếp công dân tại trụ 

sở tiếp công dân các cấp; đề nghị người dân gửi các ý kiến kiến nghị, phản ánh, đơn 

thư khiếu nại, tố cáo qua đường bưu điện. 

10. Tổ chức cho học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, học sinh, sinh 

viên, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đi học tập 

trung tại trường từ ngày 04/5/2020; ưu tiên dạy học kiến thức mới và ôn tập kiến thức 

đã học cho học sinh lớp 12 để chuẩn bị thi trung học phổ thông quốc gia. Các trường 

tổ chức chia thành các ca học, sắp xếp số lượng học sinh/lớp/buổi học phù hợp để 

đảm bảo yêu cầu giãn cách và các quy định về phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, 

đảm bảo thời gian kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020. 

Trẻ mầm non, học sinh tiểu học tiếp tục thực hiện nghỉ học tập trung tại trường; 

áp dụng hình thức dạy - học trực tuyến qua internet, qua truyền hình và hình thức phù 

hợp khác; đi học trở lại khi có thông báo. 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục sắp xếp lịch học 

phù hợp, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh; đồng thời tăng cường kiểm 

tra đôn đốc việc thực hiện.  

11. Duy trì hoạt động của các tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-

19 tại các thôn bản, tổ dân phố, phát huy vai trò của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân 

phố, Trưởng ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ 

tuyên truyền, giám sát chặt chẽ tại cộng đồng; nắm chắc tình hình từng nhà, từng 

người, tình hình người đi/đến địa bàn và lịch sử di chuyển để có biện pháp phòng 

chống dịch thích hợp, kịp thời. 

12. Tiếp tục triển khai các Chốt kiểm soát COVID-19 đến hết ngày 03/5/2020. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp không chấp 

hành các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của cấp có thẩm quyền. 

Các biện pháp trên đây thực hiện từ 00h00 ngày 23/4/2020. Tùy theo tình hình 

diễn biến thực tế của dịch bệnh ở trong nước và trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND 
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tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch bệnh 

phù hợp. 

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, 

doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức liên quan căn cứ Văn bản khẩn trương, nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận 

- TT: TU, UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy; 

- CVP, PCVP3; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Các chuyên viên; 

- Các phòng: TCHC, QTTV; 

- Lưu: VT, VX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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