
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LÀO CAI 

 

        Số:           /UBND-VX 
V/v tăng cường kiểm soát người và 

phương tiện vào địa bàn tỉnh để 

phòng, chống dịch COVID-19.  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày      tháng 7  năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.  
 

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19 đang diễn ra trên 

toàn quốc trong đợt dịch lần thứ 4. Tại Lào cai đã qua 24 ngày liên tiếp không có 

ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên trong 02 ngày 12/7 và 13/7/2021 

tỉnh Lào Cai liên tiếp ghi nhận 02 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Chốt 

kiểm dịch y tế vào địa bàn tỉnh (Km237 đường cao tốc Nội bài – Lào Cai) cả 02 

trường hợp đều là lái xe đường dài vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh Miền Nam đến 

địa bàn tỉnh Lào Cai. Vì vậy, để kiểm soát người và phương tiện đến địa bàn tỉnh 

không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Tăng cường kiểm soát người dân đến/về tỉnh Lào Cai theo nguyên 

tắc:  

- Người dân đến các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai phải xuất 

trình giấy tờ tùy thân của cá nhân để lực lượng chức năng kiểm tra. Thực hiện 

khai báo trung thực và được kiểm tra y tế, sau khi hoàn thành nghĩa vụ được đóng 

dấu xác nhận vào tay để chứng minh đã khai báo và được kiểm tra y tế. 

- Người dân đến/về từ vùng đang bị phong tỏa, vùng đang thực hiện giãn 

cách theo Chỉ thị số 16/CT-CP của Chính phủ hoặc vùng có màu đỏ trên bản đồ 

dịch được Bộ Y tế và các địa phương công bố phải thực hiện cách ly tập trung đủ 

21 ngày. 

- Người dân đến/về từ các vùng đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 

15/CT-CP của Chính phủ hoặc vùng có màu vàng trên bản đồ dịch được Bộ Y tế 

và các địa phương công bố, phải có phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng 

phương pháp RT-PCR trong thời gian 72 giờ hoặc 24 giờ bằng phương pháp test 

nhanh, nếu không có phiếu xét nghiệm phải thực hiện test nhanh có thu phí tại 

chốt kiểm dịch vào địa bàn tỉnh Lào Cai.  

- Người dân đến/về từ các địa phương đã qua 14 ngày không có ca mắc 

COVID-19 mới hoặc vùng có màu xanh, màu trắng trên bản đồ dịch được Bộ Y 

tế và các địa phương công bố khi đến các chốt kiểm dịch phải khai báo y tế, nêu 

rõ địa điểm xuất phát, địa điểm đến trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
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- Riêng đối với xe tải: 100% lái xe và người trên xe phải thực hiện test 

nhanh SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm dịch trước khi vào địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Các biện pháp trên được áp dụng từ 0h00’ ngày 14/7/2021 cho đến khi 

có thông báo mới. 

 2. Sở Y tế 

- Bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư y tế để đảm bảo thực hiện việc xét nghiệm 

SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh tại Chốt kiểm dịch Km237 đường Cao 

tốc Nội Bài – Lào Cai. 

- Thực hiện đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân, người nước ngoài khai báo 

y tế, lịch sử đi lại, xác định người nghi nhiễm và tổ chức cách ly, điều trị theo đúng 

quy định. 

- Tiếp tục thực hiện cập nhật hằng ngày các vùng dịch trong nước thông báo 

cho các Chốt kiểm dịch, các cơ quan báo, đài và các địa phương để thông tin rộng 

rãi giúp người dân dễ dàng tiếp cận. 

3. Công an tỉnh 

- Chủ trì điều hành hoạt động của các lực lượng tại Chốt kiểm dịch Km237, 

bố trí lực lượng tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông, sắp xếp phương tiện đậu, 

đỗ chờ xét nghiệm.  

- Phối hợp với Thanh tra giao thông tại Chốt kiểm dịch Km 237 kiểm tra, 

giám sát, yêu cầu tất cả người dân trên phương tiện ô tô phải xuống xe để thực hiện 

khai báo lịch sử hành trình đã di chuyển, khai báo y tế, đo thân nhiệt, thực hiện test 

nhanh khi không đủ điều kiện vào địa bàn tỉnh.  

4. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng 

- Thông báo kịp thời, cụ thể về việc tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách 

liên tỉnh từ tỉnh Lào Cai đi/đến các tỉnh, thành phố (hoặc địa bàn thuộc các tỉnh, 

thành phố) có dịch COVID-19. 

- Chỉ đạo các bến xe khách, đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện khai 

báo y tế bắt buộc đối với các lái xe, hành khách đi xe trước khi đến các Chốt kiểm 

dịch; yêu cầu chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong 

hoạt động vận tải, thực hiện dán mã QR Code ở các vị trí dễ nhìn trên phương tiện 

vận tải. 

- Chỉ đạo phòng chuyên môn thường xuyên theo dõi qua thiết bị giám sát 

hành trình, cập nhật các tuyến vận tải, phương tiện vận tải hành khách đã có văn 

bản ngừng (hoặc tạm ngừng) hoạt động. Trường hợp phát hiện đơn vị vi phạm xử 

lý nghiêm theo quy định.  

5. Sở Thông tin truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh – Truyền 

hình tỉnh 



 

3 

 

 

 

Tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân khi đến/về địa bàn tỉnh 

Lào Cai thực hiện nghiêm theo các quy định về phòng chống dịch COVID-19 của 

tỉnh Lào Cai. 

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tiếp tục đề cao và 

phát huy trách nhiệm cao nhất của các Tổ Covid cộng đồng, kịp thời phát hiện 

công dân của địa phương về từ các vùng dịch nhưng không khai báo y tế hoặc khai 

báo không trung thực tại các chốt kiểm soát để đưa đi cách ly tập trung và xử lý 

theo quy định. 

- Chỉ đạo các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương 

tăng cường kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện vào địa bàn để ngăn chặn dịch 

xâm nhập. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm nếu 

để dịch xâm nhập, lây lan ra cộng đồng. 

- Chủ động bố trí lực lượng, trang thiết bị, vật tư y tế để đảm bảo thực hiện 

việc xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng phương pháp test nhanh có thu phí) tại các 

Chốt kiểm dịch trên địa bàn. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện các quy định 

trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ COVID-19 tỉnh; 

- Các Ban Đảng Tỉnh ủy; 
- Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh; 

- Báo Lào Cai, Đài PTTH Lào Cai; 

- Các cơ quan báo, đài trung ương thường trú  
 tại tỉnh Lào Cai; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu VT, TH3, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Giàng Thị Dung 
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