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THÔNG BÁO
Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh
tại chốt kiểm dịch Km237 ngày 25/7/2021

Ngày 25/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh tổ chức họp
với lực lượng các Chốt kiểm dịch trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, chủ trì
cuộc họp đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban
chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (BCĐ tỉnh); các đồng chí Lãnh đạo Sở
Y tế, Sở Giao thông , Vận tải – Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Lãnh
đạo UBND các huyện Bảo Thắng, Văn Bàn. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của
các đồng chí dự họp, BCĐ tỉnh thống nhất kết luận như sau:
Hiện nay dịch Covid-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp, đến nay đã có
20 tỉnh, thành phố đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg để phòng, chống dịch. Qua
theo dõi và thống kê vẫn có hàng nghìn người hằng ngày đến/về tỉnh Lào Cai dó
đó nguy cơ dịch bệnh xâp nhập vào địa bàn là rất cao. Vì vậy việc kiểm soát
người và phương tiện vào địa bàn tỉnh Lào Cai là rất quan trọng trong công tác
phòng dịch. Để hạn chế tối đa dịch bệnh xâm nhập, lây lan ra cộng đồng, ảnh
hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân, BCĐ tỉnh yêu cầu:
1. Đối với Chốt trưởng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch
- Yêu cầu thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến dịch tại các địa
phương, cập nhật các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid-19 tỉnh (BCĐ tỉnh) để triển khai các hoạt động tại chốt sát với tình
hình thực tế và đúng với các chỉ đạo.
- Thường xuyên tổ chức họp, giao ban, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho
các lực lượng và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để thực hiện công
tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất.
- Bố trí chỗ nghỉ, xuất ăn cho các lực lượng làm việc tại chốt cho đến hết
đợt công tác. Trước khi về đơn vị công tác cần được làm xét nghiệm SARS-CoV2 và có kết quả âm tính.
- Dự trù các trang thiết bị, vật tư thiết yếu cho các lực lượng làm việc tại
chốt để đảm bảo không để bị lây nhiễm cho cán bộ như: cán bộ y tế lấy mẫu xét
nghiệm mặc trang phục phòng hộ cấp 4, các lực lượng khác mặc áo dài tay,
thường xuyên đeo khẩu trang và kính chống giọt bắn khi tiếp xúc với người dân,
trang bị tấm kính meca chắn giữa bàn chống giọt bắn cho lực lượng thực hiện
công tác khai báo y tế.
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- Chỉ đạo việc kiểm soát chặt chẽ tại chốt ra, chỉ cho người ra khỏi chốt khi
có dấu chứng nhận đã khai báo.
- Chỉ đạo các lực lượng khi kiểm tra đối với cán bộ được cơ quan cử đi công
tác tại các vùng áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trở về
không cách ly tập trung khi có: giấy cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền, có
kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ bằng phương pháp
RT-PCR hoặc test nhanh trong vòng 24 giờ hoặc được test nhanh tại chỗ kết quả
âm tính. Tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.
2. Công an tỉnh
- Thường xuyên nắm bắt hoạt động của các Chốt trên địa bàn tỉnh, giải
quyết các công việc thuộc thẩm quyền, đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp
nhằm thực hiện hiệu quả của các Chốt.
- Tăng cường giám sát hoạt động của các Chốt qua camera, chỉ đạo điều
chỉnh ngay những hoạt động không đúng với quy định tại các chốt.
- Phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và các địa phương xử phạt nghiêm các
hành vi vi phạm về an toàn giao thông, vi phạn về các hoạt động phòng chống dịch
trên đường cao tốt Nội Bài – Lào Cai kể cả xe khách lẫn xe con, xe cá nhân…
- Khảo sát, xây dựng nhà vệ sinh cho người dân đến khai báo và chờ kết
quả xét nghiệm sử dụng tại của Chốt Km237, bảo đảm phù hợp với điều kiện
thực tế.
3. Sở Y tế
Bố trí 02 vị trí lấy mẫu xét nghiệm riêng cho 2 khu vực (xe tải; xe khách và
xe con) để kiểm soát triệt để các trường hợp phải lấy mẫu xét nghiệm đồng thời
tránh lây nhiễm chéo cho các đối tượng. Trong trường hợp phát sinh cần bổ sung
thêm lực lượng thực hiện xét nghiệm tránh gây ùn tắc tại Chốt.
4. Sở Giao thông vận tải – Xây dựng
- Tiếp tục tiếp nhận và thẩm định hồ sơ của xe tải đăng ký chạy theo
“luồng xanh”, gián phù hiệu nhận diện nhóm xe từ ngoài tỉnh vào địa bàn.
- Nghiên cứu áp dụng phương án chạy đường 4D cho xe vận chuyển hàng
hóa từ cửa khẩu về khu công nghiệp Tằng Loỏng.
5. Sở Thông tin và Truyền thông
Chủ động liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm khắc phục
những khuyết điểm của các ứng dụng về khai báo y tế và khai báo di chuyển nội
địa để tích hợp 2 phần mềm này, nhanh chóng đưa ứng dụng công nghệ thông tin
vào việc quản lý người đến địa bàn tỉnh.
6. Cục Cảnh sát Giao thông – Bộ Công an
- Đề nghị phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Lào Cai và các địa phương
xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông, vi phạn về các hoạt
động phòng chống dịch trên đường cao tốt Nội Bài – Lào Cai kể cả xe khách lẫn
xe con, xe cá nhân…
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- Đề nghị Cục Cảnh sát Giao thông bổ sung thêm lực lượng, phối hợp với
Công an tỉnh Lào Cai nghiên cứu lập chốt tại trạm dừng nghỉ Km171 để kiểm
soát số lượng người trên các phương tiện vào địa bàn tỉnh Lào Cai.
7. Tỉnh đoàn Lào Cai
Bố trí lực lượng thanh niên tình nghuyện đủ theo Phương ánsố 305/PABCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ngày 17/7/2021 về kiểm
soát người, phương tiện vào địa bàn tỉnh tại Chốt kiểm dịch Km237 cao tốc Nội
Bài –Lào Cai.
8. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Quan tâm, tạo điều kiện cho lực lượng hoạt động tại các Chốt kiểm dịch
trên địa bàn cả về vật chất lẫn tinh tần.
- Cần xác định hoạt động của các Chốt là lâu dài, vì vậy phảo sát, đánh giá
lại và thực hiện ngay việc mở rộng các Chốt, kiên cố hóa các vị trí làm việc của
các Chốt.
- Giao UBND thành phố Lào Cai bố trí lực lượng vệ sinh môi trường định
kỳ đến Chốt Km237 để thu gom rác thải sinh hoạt.
- UBND huyện Văn Bàn khẩn trương có văn bản đề nghị Công an tỉnh cho
mượn xe ô tô để sử dụng cho việc đưa đón công dân về nơi cách ly tập trung.
Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí BCĐ tỉnh tại cuộc họp với lực
lượng các Chốt kiểm dịch ngày 25/7/2021, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để
các sở, ngành, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT: TU, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, tp;
- Báo Lào Cai;
- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, VX2.
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