ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỪƠNG KHƯƠNG

Số: 2375 /UBND-VX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mường Khương, ngày 06 tháng 10 năm 2021

V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện
pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch Covid-19

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Văn bản số 4784/UBND-VX ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh
Lào Cai, về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch
Covid-19; Thực hiện Văn bản số 4986/UBND-VX ngày 16/10/2021 của UBND
tỉnh Lào Cai, về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
Để triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên
địa bàn huyện. Từ ngày 01/10/2021, có nhiều người dân đi làm tại các tỉnh, thành
phố khu vực thuộc vùng dịch đã trở về địa phương, trong quá trình khai báo tại
các chốt kiểm soát dịch nhiều công dân khai báo chưa đúng từ các tỉnh có dịch
Covid-19. Tại các văn bản trên ghi rõ “Để thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ, đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù
hợp với tình hình của địa phương”. Tại bản đồ cập nhật ổ dịch “Hướng dẫn tạm
thời các hình thức giám sát người từ các tỉnh khác đến Lào Cai” do Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai cung cấp có ghi “Các biện pháp cách ly tương
ứng các màu mang tính chất định hướng; Căn cứ xác minh, điều tra các yếu tố
dịch tễ , có thể có sự thay đổi trong biện pháp xử trí, hình thức cách ly thích hợp
với mỗi địa điểm”. “Trường hợp cần thiết có thể thay đổi quyết định hình thức
cách ly để phù hợp thực tế”.
Thực hiện phương châm “Bốn tại chỗ”. Áp dụng với địa bàn của huyện, do
điều kiện cách ly tại nhà không đảm bảo theo đúng quy định tại các văn bản do
Bộ Y tế và Ban chỉ đạo các cấp đã ban hành. Để đảm bảo công tác phòng chống
dịch Covid-19 đạt hiệu quả và an toàn, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19
huyện Mường Khương nâng mức cảnh báo nguy cơ phòng chống dịch tại địa
phương lên một cấp độ theo các cấp độ của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo tỉnh đã triển
khai. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các địa phương nghiêm túc thực
hiện một số nội dung như sau:
1. Đi lại của người dân đến/về từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau
Yêu cầu người dân khi đến/về huyện Mường Khương, phải khai báo y tế
trung thực và thực hiện nghiêm các quy định sau:
a) Đối với người đến/về từ các vùng nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh
(cấp 1); Đối với các tỉnh có dịch trên bản đồ cập nhật dịch hằng ngày:

- Với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm
chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương),
thực hiện cách ly tập trung trong vòng 07 ngày kể từ ngày về đến địa phương.
b) Đối với người đến/về từ các vùng nguy cơ trung bình tương ứng với màu
vàng (cấp 2); Đối với các tỉnh có dịch trên Bản đồ cập nhật dịch hằng ngày:
- Với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm
chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương),
phải thực hiện cách ly tập trung 07 ngày kể từ ngày về đến địa phương.
c) Đối với người đến/về từ các vùng nguy cơ cao tương ứng với vùng cam
(cấp 3):
- Với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm
chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương),
phải thực hiện cách ly tập trung 07 ngày (lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR ngày đầu
và ngày thứ 7).
- Với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19.
Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày (lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ nhất và ngày
thứ 14).
d) Đối với người đến/về từ các vùng nguy cơ rất cao tương ứng màu đỏ
(cấp 4).
- Với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm
chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương),
phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày (lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR ngày đầu
và ngày thứ 7).
- Với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19.
Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày (lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ nhất, ngày thứ
7 và ngày thứ 14).
e) Riêng đối với những trường hợp về/đến từ các tỉnh như Thành Phố Hồ
Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Tiếp tục thực hiện theo Công văn
số 4784/UBND-VX ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh Lào Cai cho đến khi có
thông báo mới.
2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đoàn công tác
a. Đối với các cán bộ công chức, viên chức đi công tác ngoại tỉnh hoặc từ địa
phương khác đến làm việc tại huyện Mường Khương, thực hiện theo Công văn số
4854/UBND-VX ngày 09/10/2021 của UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành.
b. Đối với các đoàn công tác đi từ vùng có nguy cơ rất cao tương ứng màu
đỏ (cấp 4) đến huyện công tác phải được tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, có

phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo quy định và được sự đồng ý của
Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện bằng văn bản.
3. Căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương
Trung tâm Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc quản lý, giám sát
người cách ly tập trung, cách ly tại nhà theo quy định.
4. UBND các xã, thị trấn
- Chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ, toàn diện công dân ở các tỉnh có dịch
khi trở về địa phương, chỉ đạo thực hiện khai báo y tế, hướng dẫn đưa đi cách ly tập
trung đối với các trường hợp nêu trên. Phối hợp với Trung tâm y tế huyện thực hiện
nghiêm túc quy trình cách ly lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Kiểm tra các điều
kiện đảm bảo cách ly tại nhà/nơi lưu trú trước khi ra quyết định cách ly (đối với người
dân về từ các tỉnh không có trên bản đồ cập nhật dịch hàng ngày).
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn căn cứ nội dung triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:

- TT HU, HĐND, UBND huyện;
- TV BCĐ PCDB Covid-19 huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP huyện;
- Các chuyên viên VP;
- Lưu: VT, TTYT.
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