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Ngày 17/9/2021, Trung tâm chỉ huy phòng, chống Covid-19 tỉnh (Trung tâm 
chỉ huy) tổ chức họp, chủ trì cuộc họp đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch 

UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy; các đồng chí Thường trực UBND 
tỉnh, thành viên Trung tâm chỉ huy. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí 

dự họp, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy kết luận như sau: 

Hiện nay bước đầu tỉnh Lào Cai đã cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh, tuy nhiên 

tình hình dịch còn diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam. Vì vậy tuyệt đối không 
được chủ quam, lơ là, tiếp tục khẩn trương chuẩn bị tốt các điều kiện để đáp ứng 

với các tình huống dịch có thể xảy ra trên địa bàn. Trước mắt phải thực hiện tốt các 
biện pháp để ngăn chặn không cho dịch xâm nhập và lây lan ra cộng đồng, ảnh 
hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ 

huy yêu cầu: 

1. Sở Y tế 

- Nghiên cứu tham mưu điều chỉnh Phương án số 322/PA-BCĐ ngày 
12/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc đáp ứng với các 

cấp độ dịch Covid-19 trong tình hình mới năm 2021, trong đó lưu ý việc chia các 
cấp độ phải phù hợp với thực tiễn các điều kiện sẵn có của địa phương; cần xác định 

trần mắc bệnh để đưa ra dự báo và tổ chức đáp ứng cho phù hợp và không bị động; 
trong các cấp độ nghiên cứu có thể chia nhỏ ở phần đầu và khoảng cách lớn ở phần 

sau cho phù hợp với dịch tễ bệnh truyền nhiễm và chủ động về năng lực đáp ứng của 
tỉnh nhà… báo cáo UBND tỉnh trước ngày 24/9/2021 

- Tham mưu văn bản điều chỉnh Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 03/8/2021 
về tổ chức Truy vết, Xét nghiệm SARS-CoV-2 để chủ động giám sát COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong giai đoạn hiện nay cho phug hợp với năng lực, các 
điều kiện của địa phương và diễn biến từng cấp độ dịch, văn bản tham mưu xong 
trước ngày 24/9/2021 

- Chỉ đạo các đơn vị y tế phải chủ động công tác điều tra, truy vết lấy mẫu xét 
nghiệm, điều trị khi có ca bệnh; Hướng dẫn bệnh viện đa khoa thị xã Sa Pa và huyện 

Bảo Yên trình mua bổ sung máy xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 để chủ động 
công tác xét nghiệm. 
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- Đẩy nhanh việc mua sắm, đấu thầu các trang thiết bị, vật tư, phục vụ công 
tác xét nghiệm, điều trị bệnh nhân Covid-19 đã được phê duyệt, đảm bảo không 
thiếu hụt vật tư, sinh phẩm thiết bị chống dịch. 

- Tiếp tục rà soát, bổ sung về quy trình, nhân lực, các điều kiện cần thiết khác  
để tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, nhanh chóng và đạt hiệu 

quả cao nhất khi có vắc xin về địa phương. 

- Nghiên cứu đề xuất các chính sách đặc thù cho cán bộ trực tiếp tham gia 

chống dịch Covid-19. 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Tiếp tục bám sát tình hình diễn biến dịch, chủ động khảo sát các khu vực trên 
địa bàn để tham mưu UBND tỉnh thiết lập các khu cách ly tập trung để đảm bảo cách 

ly tối thiểu được 2.500 người. 

- Tham mưu bổ sung mua sắm các điều kiện cần thiết sẵn sàng khởi động bệnh 

viện dã chiến tại Trung đoàn 245 (Km8, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng). 

3. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

Phối hợp chặt chẽ với  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh 

phía Nam chủ động xây dựng phương án tổ chức đưa người lao động Lào Cai 

có nhu cầu về địa phương chống dịch sao cho hiệu quả và an toàn nhất. Phương 

án hoàn thành trước ngày 24/9/2021. 

4. Các Tiểu ban giúp việc Trung tâm chỉ huy 

Trưởng các Tiểu ban khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động, phân 

công nhiệm vụ các thành viên và quyết định thành lập các tổ giúp việc để triển 

khai, thực hiện nhiệm vụ được hiệu quả nhất. 

Chủ động nghiên cứu các phương án, kế hoạch và văn bản chỉ đạo của 

Ban chỉ đạo, UBND tỉnh để xây dựng phương án, kế hoạch hoạt động của Tiểu 

ban, đặc biệt phải ban hành được phương án đáp ứng với tình huống phải giãn 

cách xã hội phòng, chống dịch. 

 Trên đây là ý kiến kết luận của Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, 

chống Covid-19 tại cuộc họp ngày 17/9/2021, 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; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH3, VX2. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 
Phan Quốc Nghĩa 
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