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CÔNG ĐIỆN
Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Điện:
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, của tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp và lan rộng của dịch
COVID-19 trên cả nước nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng; nhằm tăng cường
các biện pháp thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
bệnh COVID-19” trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại Công
điện số 02/CĐ-UBND ngày 19/2/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực
hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh
Lào Cai.
- Khi tổ chức các hoạt động sự kiện, hội nghị cần đảm bảo các biện pháp
phòng, chống dịch và số lượng không được quá 50 người (các hoạt động sự kiện,
hội nghị từ 50 người trở lên phải được cấp có thẩm quyền cho phép).
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
Chủ trì phối hợp với các địa phương chỉ đạo những xã, phường, thị trấn có
dịch ở cấp độ 1,2 triển khai các hình thức dạy - học phù hợp với tình hình dịch
bệnh ở tất cả các cấp học để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa hoàn
thành chương trình giáo dục theo quy định.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Tạm dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu như: Cơ sở làm đẹp,
cắt tóc, gội đầu, spa, làm móng trong vòng 10 ngày tại các xã, phường, thị trấn có
dịch ở cấp độ 4, kể từ 12h00 ngày 24/2/2022.
- Đối với nhà hàng ăn uống, quán cơm, quán bia, ăn sáng, quán café, giải
khát… các dịch vụ ăn uống trong các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân
sinh… không phục vụ tại chỗ, chỉ bán cho khách mang về trong vòng 10 ngày tại
các xã, phường, thị trấn có dịch ở cấp độ 4, kể từ 12h00 ngày 24/2/2022.
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- Quản lý chặt chẽ, toàn diện và thực hiện nghiêm túc quy trình cách ly,
điều trị đối với các trường hợp F1, F0 theo hướng dẫn tại Công văn số 762/BYTDP ngày 21/2/2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và
các trường hợp tiếp xúc gần.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tự
thực hiện xét nghiệm test nhanh tại nhà. Khi có kết quả dương tính báo với Trạm
Y tế địa phương để xác định các trường hợp F0 và quản lý, điều trị theo quy định
- Tăng cường các lực lượng khác như đoàn thanh niên, hội phụ nữ… hỗ trợ
các Trạm Y tế quản lý, điều trị trường hợp F0 tại nhà
- Đảm bảo “bốn tại chỗ”, nhất là thuốc, vật tư tiêu hao, kít, test xét nghiệm...
để đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Chủ động, có giải
pháp đẩy nhanh tiến độ đấu thầu mua sắm vật tư, sinh phẩm, kít xét nghiệm…,
không trông chờ, ỷ lại tuyến trên.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của
tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xh tỉnh;
- Trưởng BCĐ PC COVID-19 các huyện,
thị xã, thành phố;
- Báo Lào Cai;
- Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, VX2.
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