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UỶ BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:        /TB - UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       Vĩnh Phúc, ngày    tháng     năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 
 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành 

 tại cuộc họp Ban chỉ đạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

 

Ngày 07/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc họp với Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện, 

một số Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo về một số biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch trên địa bàn tỉnh; sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận của 

lãnh đạo UBND tỉnh và đại biểu dự hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và 

chỉ đạo như sau: 

Để chủ động, quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch COVID-

19  nhằm giữ vững thành quả công tác phòng, chống dịch trong thời gian vừa qua. 

Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, 

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy 

trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, 

UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Đặc biệt  

khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn 

phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép; Thông báo số 177/TB-

VPCP ngày 06/7/2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 

02/CĐ-BCĐ ngày 06/7/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh (được sao gửi kèm theo); 

 2. Yêu cầu các địa phương tập trung cao độ rà soát tổng thể và lập danh 

sách về từng trường hợp người đến/về Vĩnh Phúc từ vùng dịch thuộc địa bàn kể 

từ ngày 22/6/2021 đến nay; Tổng hợp, báo cáo cụ thể số lượng, công tác cách ly 

y tế, xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-COV-2 đối với các đối tượng này;  

Trưởng ban chỉ đạo cấp huyện báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh (gửi Sở Y tế- cơ 

quan thường trực để tổng hợp và UBND tỉnh); Bí thư huyện ủy, thành ủy báo 

cáo Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy phụ 

trách địa phương trước 17h00 ngày 07/7/2021 và sau đó báo cáo định kỳ trước 

14h00 hàng ngày. 

Lưu ý: Chấn chỉnh lại các kênh thu thập thông tin để có số liệu chính xác từ 

Tổ Covid cộng đồng, tổ Covid doanh nghiệp; số liệu từ các Sở, ngành chức năng 
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như Công an, Y tế, Quân đội. Bí thư, Chủ tịch huyện, thành phố, Thủ trưởng các 

cơ quan chịu trách nhiệm toàn diện về việc để sót, để lọt các trường hợp, các 

nguy cơ có thể bùng phát dịch trên địa bàn. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã rà soát và có danh 

sách của từng gia đình có người thân đi làm việc, công tác tại các tỉnh, các vùng 

có dịch; yêu cầu thông báo người thân ở lại địa phương đó, hạn chế tối đa việc 

đi/về Vĩnh Phúc đến khi dịch bệnh được khống chế.  

Trường hợp bất khả kháng phải về Vĩnh Phúc, yêu cầu phải có xét nghiệm 

âm tính SARS-COV-2 trong vòng 3 ngày, khai báo y tế trung thực; thông báo 

cho địa phương ngày, giờ, phương tiện đi/về Vĩnh Phúc để thực hiện việc cách 

ly y tế, xét nghiệm theo đúng quy định của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh và tổ 

chức việc đưa đón. Cung cấp đường dây nóng để người dân thông báo, báo cáo 

về các trường hợp này. 

Đề xuất khen thưởng nóng các trường hợp cung cấp thông tin kịp thời 

hoặc kiên quyết trong việc thực hiện các quy định. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh Truyền 

hình tỉnh tăng cường truyền thông về sự nguy hiểm của dịch Covid-19 hiện nay 

với các biến thể mới; tình trạng dịch bệnh tại một số tỉnh, đặc biệt là tại thành 

phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam; tuyên tuyền việc tự giác khai báo; tự giác 

đi xét nghiệm sàng lọc; hạn chế đi lại khi không có việc cần thiết. UBND cấp 

huyện chỉ đạo phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với y tế địa phương xây dựng 

nội dung để tiếp tục triển khai phát trên loa truyền thanh hàng ngày (ít nhất 3 

lần/ngày). 

5. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

chính cơ quan liên quan khẩn trương, chủ động tham mưu và triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính 

sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

Covid 19 trên địa bàn tỉnh để kinh phí hỗ trợ nhanh chóng đến được các đối 

tượng cần hỗ trợ; trong đó Sở Tài chính chủ động đề xuất bố trí NSNN để triển 

khai thực hiện; báo cáo UBND tỉnh.  

6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh:  

- Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo chấn chỉnh, tập huấn hoạt động của Tổ Covid 

cộng đồng; phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn thể tỉnh để nâng cao hiệu quả 

của Tổ Covid cộng đồng; Phát động chiến dịch phát hiện sớm, sử lý nhanh, 

khoang vùng gọn các nguy cơ tại các địa bàn dân cư để phòng, chống dịch hiệu 

quả từ cơ sở. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

đỏ tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ cho các đối tượng mất việc làm, 

bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (ngoài Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính 

phủ); báo cáo UBND tỉnh. 
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7. Yêu cầu Huyện ủy, Thành ủy, UBND cấp huyện, Thủ trưởng Sở, Ban, 

ngành chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch và các nội dung nêu trên; 

siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật trong phòng chống dịch; đảm bảo 

mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội; thực hiện nghiêm 

phương châm 4 tại chỗ (Dự phòng, cách ly điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, thuốc men, phòng hộ tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ). 

 Chịu trách nhiệm toàn diện, tuyệt đối về triển khai các biện pháp phòng 

chống dịch theo ngành, địa phương quản lý. Định kỳ báo cáo Tỉnh ủy, các đồng 

chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy phụ trách ngành, địa phương, UBND tỉnh, Ban Chỉ 

đạo tỉnh theo quy định. 

8. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ là thành viên Ban chỉ đạo; 

các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm khẩn trương chỉ đạo thực 

hiện nghiêm các nội dung trên đối với địa phương, lĩnh vực mình phụ trách. 

 Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành - Trưởng 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo; thông báo để 

các đơn vị biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- TTTU, TTHĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện thành phố; 

- Các cơ quan TƯ đóng trên địa bàn; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ; 
- CV: NCTH; 

- Lưu VT, (Tr         b).          

TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

                        

 

 

 

              Nguyễn Tiến Hạnh 
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