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TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:            /UBND-VX 
V/v rà soát người lao động về từ  

khu công nghiệp có người nhiễm 

SARS-CoV-2. 

Lào Cai, ngày     tháng 5 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, 

Thông tin truyền thông; 

- Công an tỉnh; 

- Báo Lào Cai – Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Từ ngày 07/5/2021 đến sáng 17/5/2021, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã 

ghi nhận 336 trường hợp, tỉnh Bắc Ninh 252 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, 

trong đó phần lớn những trường hợp mắc mới gần đây liên quan đến các khu 

công nghiệp (KCN) Vân Trung, Quang Châu của tỉnh Bắc Giang, KCN Thuận 

Thành 2, Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh. Đây là nơi có nhiều lao động gồm cả 

người dân sở tại của tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh lân cận trong đó có 

Lào Cai. Để khẩn trương, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để dịch COVID-

19 có thể xâm nhập vào tỉnh Lào Cai thông qua những người lao động từ các 

KCN về cư trú, lưu trú tại Lào Cai. Thực hiện Công văn số 4001/BYT-DP ngày 

16/5/2021 của Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện một số nội dung 

sau:  

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo việc 

rà soát, phát hiện tất cả những người đi làm việc tại KCN Vân Trung, Quang 

Châu của tỉnh Bắc Giang; Thuận Thành 2, Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh và các 

KCN khác có ca bệnh dương tính từ ngày 04/5/2021 đến nay trở về địa phương. 

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cụ thể như sau: 

- Tuyên truyền người dân chủ động khai báo với cơ sở y tế, phát huy vai 

trò của tổ tự quản phòng chống Covid-19 của tổ dân phố xã, phường, thị trấn 

trong việc truy vết những người về từ các vùng dịch. 

- Căn cứ nội dung khai báo của người lao động đối chiếu thông tin cập 

nhật về dịch do ngành y tế cung cấp, cần xác định: Đối với những người lao 

động cùng phân xưởng với người nhiễm SARS-CoV-2 được coi như là trường 

hợp F1, phải đưa đi cách ly tập trung, giám sát y tế để thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch theo quy định; đối với những người lao động cùng nhà máy, 

xí nghiệp, công ty (không cùng phân xưởng) với người nhiễm SARS-CoV-2 

thực hiện nghiêm 5K, ra quyết định cách ly tại nhà 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 

sàng lọc SARS-CoV-2 ít nhất 2 lần (lần đầu từ ngày phát hiện, lần cuối vào ngày 

thứ 21 từ ngày rời khỏi KCN). 

- Đối với các trường hợp có tiếp xúc gần những người lao động cùng phân 

xưởng với người nhiễm SARS-CoV-2 từ các KCN trên, thực hiện nghiêm 5K, ra 

quyết định cách ly tại nhà 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 ít 
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nhất 2 lần (lần đầu từ ngày phát hiện, lần cuối vào ngày thứ 21 từ ngày rời khỏi 

KCN). Trong quá trình cách ly tại nhà nếu có xuất hiện các triệu chứng như ho, 

sốt, đau họng, khó thở cần liên hệ ngay với cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm và 

điều trị kịp thời. 

- Đối với những trường hợp về từ các KCN chưa có dịch nhưng có triệu 

chứng nghi nhiễm Covid-19 (sốt, ho, khó thở,...) cần tổ chức đưa ngay đến cơ sở 

y tế trên địa bàn để cách ly, xét nghiệm và điều trị theo quy định. 

- Chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn khẩn trương rà soát, xác minh công dân có hộ khẩu thường trú 

trên địa bàn đang làm việc tại Bắc Giang, Bắc Ninh. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Trao đổi với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang, Bắc 

Ninh thống kê danh sách người lao động của tỉnh Lào Cai đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 02 tỉnh trên, cung cấp danh sách cho các huyện, 

thị xã, thành phố. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận người 

lao động có nhu cầu trở về địa phương và tổ chức thực hiện phương án cách ly tại 

nơi cư trú theo quy định.   

3. Giao Sở Y tế thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch tại các 

KCN trên cả nước để cung cấp cho các địa phương; phối hợp với Công an tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương truy vết, tổ 

chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

4. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các đơn vị y tế, 

chính quyền địa phương tổ chức điều tra xác minh các trường hợp về từ KCN có 

ca bệnh dương tính trên địa bàn tỉnh. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài phát thanh Truyền 

hình tỉnh 

Tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến người dân để những người từng đến 

những địa điểm trên tự khai báo, thông báo cho chính quyền, cơ quan y tế để 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Công văn số 1866/UBND-VX 

ngày 11/5/2021 của UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp. 

 Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định trên./. 
 

Nơi nhận: 
 - TT: TU, UBND tỉnh; 

 - Như trên; 

 - Văn phòng Tỉnh ủy; 

 - Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

 - Lãnh đạo Văn phòng; 

 - Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TH3, KT2, VX2.     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
Giàng Thị Dung 
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