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THÔNG BÁO 

Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh  

tại cuộc họp ngày 18/6/2021 

 

 

Sáng ngày 18/6/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh tổ chức 

họp khẩn, tham dự có đồng chí Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí 

Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống 

Covid-19 tỉnh (BCĐ tỉnh); các đồng chí Thường trực UBND tỉnh, thành viên BCĐ 

tỉnh. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, BCĐ tỉnh kết luận 

như sau: 

Chiều tối ngày 17/6/2021 trên địa bàn thành phố Lào Cai đã xác định được 

ca nghi nhiễm Covid-19, đây là ca nghi nhiễm trong cộng đồng đầu tiên của tỉnh 

Lào Cai và chưa xác định được nguồn lây. Trước khi được phát hiện người bệnh đã 

có các biểu hiện nghi ngờ và có tiếp xúc với nhiều người khác. BCĐ tỉnh nhận 

định đây là ca nghi nhiễm có yếu tố dịch tễ và lịch trình di chuyển rất phức tạp, 

nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, ảnh hưởng đến sức khỏe và 

tính mạng của người dân, BCĐ tỉnh yêu cầu: 

1. Công tác truy vết: Lực lượng Công an phải là đơn vị chủ trì phối hợp với 

ngành y tế thực hiện truy vết thần tốc các đối tượng liên quan F1, F2 và F3 ngay 

trong ngày 18/6/2021 và xử lý các trường hợp theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; 

cần xác định thật chính xác về dịch tễ để có chỉ đạo xử lý phù hợp và hiệu quả. 

2. Công tác cách ly: Cách ly tập trung tất cả các trường hợp F1, trong đó F1 

có nguy cơ cao cách ly tại bệnh viện, các F1 khác đưa về khu cách ly tập trung của 

tỉnh; Sở Y tế khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thành lập bệnh viện dã chiến để 

sẵn sàng tiếp nhận và điều trị các trường hợp F0 và F1 nguy cơ cao; Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kích hoạt khu cách ly tập trung số 

2 của tỉnh trên địa bàn thành phố. Các đơn vị cần phải tính toán linh hoạt triển khai 

các nội dung sao cho tiết kiệm và hiệu quả nhất. 

3. Công tác khoanh vùng: UBND thành phố thông báo phong tỏa 02 khu 

vực thuộc phường Duyên Hải nơi ca nghi nhiễm và người lái xe cùng ca nghi 

nhiễm ở. Kiểm soát chặn chẽ khu vực phong tỏa, tiếp tục điều tra, truy vết, lấy mẫu 

xét nghiệm các đối tượng liên quan trong khu vực phong tỏa. 

4. Xử lý theo yếu tố dịch tễ 

- UBND thành phố chỉ đạo ngay việc phun khử khuẩn khu vực ca nghi 

nhiễm ở, các khu vực mà ca nghi nhiễm và các ca liên quan gần từng đến như: Khu 
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chợ B Cốc Lếu, khu tiếp đón của Bệnh viện Hưng Thịnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh, 

quán cà phê võng … 

- Ngành y tế phối hợp với UBND thành phố và các đơn vị liên quan, tiến 

hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng cho các đối tượng tại những nơi 

ca nghi nhiễm từng đến như: chợ, quán ăn sáng, bệnh viện… 

5. Các biện pháp xử lý tiếp theo trong thời gian tới 

- Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh rà soát, điều chỉnh bổ sung phương án kiểm 

soát công tác xuất nhập khẩu hàng hóa, trong đó chú trọng phương án quản lý các 

lái xe chở hàng xuất khẩu trình UBND tỉnh trong ngày 18/6/2021. 

- Sở Y tế khẩn trương tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh thành lập các Tiểu 

ban giúp việc trong ngày 18/6/2021; khẩn trương trình danh mục trang thiết bị y tế 

phòng, chống dịch để tiến hành mua sắm bổ sung đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc dừng ôn thi trực tiếp cho học sinh 

khối 12 tại thành phố Lào Cai, chuyển sang ôn thi theo hình thức trực tuyến; chủ 

động xây dựng phương án tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trong điều 

kiện có dịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

 Trên đây là ý kiến kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại 

cuộc họp ngày 18/6/2021, 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. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 
Phạn Quốc Nghĩa 
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