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UỶ BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:         /UBND-VX1 
V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ tại Thông báo số 89/TB-VPCP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Vĩnh Phúc, ngày       tháng       năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;  

 

Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; Trong nước đã 

xuất hiện các ca dương tính trong cộng đồng tại các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, thành 

phố Hồ Chí Minh và Hà Nội; Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm 

Minh Chính tại Thông báo kết luận số 89/TB-VPCP ngày 01/05/2021 (được sao 

gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban phòng chống dịch bệnh COVID-

19 tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các Sở, Ban, 

ngành, UBND cấp huyện báo cáo Cấp ủy cùng cấp để quán triệt và thực hiện 

nghiêm quan điểm công tác phòng chống dịch với tinh thần “chống dịch như 

chống giặc”, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo quy 

định; trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:  

1. Đảm bảo các mục tiêu: (i) vừa phải phòng, chống dịch, vừa phải phát 

triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an toàn, an dân và ổn định 

chính trị (ii) đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và 

Hội đồng nhân dân các cấp ngày 23 tháng 5 năm 2021; (iii) phấn đấu hoàn thành 

cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 đã được giao.  

2. Kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo 

của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch 

Covid-19 và các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế; tuyệt đối không được thỏa 

mãn với thành tích đã đạt được; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.  

3. Yêu cầu người dân bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và  thực hiện 

quy định 5K: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung đông 

người, Khai báo y tế. Không đi khỏi nhà, ra khỏi địa phương khi không cần thiết. 

4. Siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các đơn vị, 

cơ sở trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, 

siêu thị, sân bay, bến xe, các địa điểm công cộng tập trung đông người, trên các 

phương tiện giao thông công cộng, các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; 
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khu du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở thờ tự của tôn giáo và các sự kiện tập 

trung đông người... Thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch theo 

từng ngành, lĩnh vực để đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch. Kiên quyết sử lý các trường hợp vi phạm. Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát 

thanh Truyền hình đưa tin các cuộc làm việc của các đoàn; đồng thời đưa tin một 

số trường hợp bị xử phạt lên các phương tiện thông tin đại chúng để làm gương.  

5. Sở Y tế, UBND các cấp, cơ quan liên quan: Chấn chỉnh, kiểm soát chặt 

chẽ, hiệu quả cơ sở cách ly, điều trị và thực hiện nghiêm quy trình bàn giao, tiếp 

nhận trường hợp hoàn thành cách ly về địa phương để thực hiện các quy định 

tiếp theo; chính quyền cơ sở chịu trách nhiệm đảm bảo yêu cầu phòng chống 

dịch của nơi cách ly và tổ chức thực hiện, giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà, 

nơi lưu trú và chịu trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà 

nước nếu để xảy ra sự cố liên quan đến dịch bệnh.  

6. UBND các cấp, các Sở, Ban, ngành, đơn vị chủ động bố trí kinh phí mua 

các vật tư cần thiết để phòng chống dịch như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, máy 

đo thân nhiệt....; 

7. Rà soát, hoàn thiện, đưa các hoạt động của hệ thống phòng chống dịch địa 

phương, cơ quan đơn vị lên mức sẵn sàng cao. 

8. Cung cấp đường dây nóng (bằng tờ rơi, thông báo trên loa,…) để người dân 

kịp thời phản ảnh các thông tin; đặc biệt phát hiện, tố giác các trường hợp nhập 

cảnh trái phép. 

9. Nắm chắc số lượng, danh sách công dân ra khỏi tỉnh dịp nghỉ lễ 30/4 và 

1/5; yêu cầu khai báo y tế theo quy định; báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh (qua Sở Y tế 

để tổng hợp). 

10. Duy trì chế độ trực 24/24h tại từng xã, từng huyện và của từng cơ quan. 

Các thành viên Ban chỉ đạo phân công trực 24/24h; 100%  thành viên Ban chỉ đạo 

các cấp không được phép tắt máy và đi khỏi địa phương. 

11. Duy trì chế độ báo cáo hàng ngày, gửi về Sở Y tế trước 14h00 để tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, Tỉnh ủy trước 16h00 theo quy định. 

12. Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo): 

- Chỉ đạo ngành y tế thực hiện chế độ công tác với tinh thần cao nhất sẵn 

sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, 

sinh phẩm, thuốc cho công tác phòng chống dịch. Đặc biệt rà soát năng lực xét 

nghiệm, đề xuất bổ sung trang thiết bị phục vụ xét nghiệm, báo cáo UBND tỉnh 

trước ngày 05/5/2021. 

- Rà soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình thực hiện cách ly y tế, 

tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung và từ cơ sở 

cách ly lây nhiễm ra cộng đồng. 
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13. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm tuyệt đối trong việc 

phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực, các bến xe, nhà ga, trên 

phương tiện giao thông công cộng, taxi; chỉ đạo cấp huyện, cấp xã thực hiện. 

14. Giám đốc Sở Công thương chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các biện 

pháp phòng dịch tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng… 

thuộc phạm vi quản lý. 

15. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch bệnh tại các trường học trên địa bàn; chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát 

khuẩn và yêu cầu học sinh đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi đến trường.  

16. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo thực hiện nghiêm 

công tác phòng, chống dịch tại các khu, điểm du lịch, bảo tàng, di tích - danh 

lam thắng cảnh…; chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra 

việc thực hiện; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

17. Giám đốc Công an tỉnh: Tăng cường các biệp pháp phòng, chống dịch 

thuộc lĩnh vực phụ trách; trong đó giám sát chặt người nước ngoài xuất nhập cảnh 

vào tỉnh; quản lý chặt người nước ngoài làm việc thuộc địa bàn; tăng cường xử 

phạt các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch theo quy định. 

18. Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh:   

- Chịu trách nhiệm toàn diện về việc chỉ đạo phòng, chống dịch đối với các 

doanh nghiệp trong khu công nghiệp.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch trong khu công nghiệp. 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp rà soát, khởi động lại các bước, quy trình phòng, 

chống dịch bệnh covid-19 theo đúng quy định. Yêu cầu các doanh nghiệp có trách 

nhiệm khử trùng, diệt khuẩn, yêu cầu cán bộ, công nhân đeo khẩu trang theo quy 

định.  

Yêu cầu Ban chỉ đạo các cấp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Đoàn thể 

tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các cấp nghiêm túc triển 

khai thực hiện; chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công 

tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách./. 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- Như kg; Báo VP, Đài PTTH tỉnh; 

- CVNCTH; 

- VT, VX1 ( Tr       b). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phan Thế Huy 
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