
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:        /UBND-VX1 
V/v tiếp tục triển khai các giải pháp cấp 

bách phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh 

 

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; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Trước diễn biết phức tạp của dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh và 

nhiều tỉnh, thành phố; dự báo lượng người từ vùng có dịch đi/về Vĩnh Phúc sẽ 

tiếp tục tăng, di chuyển bằng nhiều phương tiện; đòi hỏi cần có những giải 

pháp quyết liệt, sự cảnh giác của tất cả các lực lượng phòng, chống dịch, sự 

vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của 

Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 332-TB/TU ngày 12/7/2021 về triển khai 

các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (được sao 

gửi kèm theo); UBND tỉnh giao: 

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; nghiêm túc 

thực hiện Công điện số 02/CĐ-BCĐ ngày 06/7/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh; 

Thông báo kết luận số 171/TB-UBND ngày 07/7/2021 thông báo kết luận của 

Chủ tịch UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 5214/UBND-VX1 ngày 30/6/2021 của 

UBND tỉnh và các văn bản liên quan. 

2. Sở Y tế: 

2.1. Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 năm 2021-2022 (thay thế kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 

09/4/2021 của UBND tỉnh) trong đó làm rõ thứ tự đối tượng ưu tiên, phương 

thức tiêm, phương án đảm bảo về nhân lực y tế, khám sàng lọc trước tiêm và 

phương án cấp cứu khi có tai biến; báo cáo UBND tỉnh trong ngày 14/7/2021 

để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. 

2.2. Khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 

làm việc với các đối tác, lựa chọn phần mềm Sổ sức khỏe điện tử để quản lý 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 để áp dụng sớm nhất có thể trong  chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

2.3. Ban hành các hướng dẫn cụ thể về quy trình trước, trong, và sau khi 

tiêm vắc xin để Nhân dân yên tâm khi tham gia tiêm vắc xin. 
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2.4. Tiếp tục có hướng dẫn các địa phương đối tượng nào phải thực hiện 

cách ly tập trung; đối tượng nào cách ly tại nhà; thời gian và tần suất xét 

nghiệm và trách nhiệm kiểm soát, quản lý của cá nhân, tổ chức,…để thống 

nhất trong thực hiện. 

2.5. Tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai các biện 

pháp chống lây chéo trong các khu cách ly tập trung. 

2.6. Có phương án lấy mẫu xét nghiệm để đảm bảo tất cả công dân về từ 

các vùng dịch phải được lấy mẫu xét nghiệm. 

2.7. Tiếp tục tham mưu, đề xuất kịp thời các biện pháp mạnh để kiểm 

soát tốt dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, chỉ đạo 

các cơ quan báo chí của tỉnh mở đợt truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 năm 2021-2022; tăng cường truyền thông lợi ích của việc 

tiêm vắc xin phòng Covid-19; tuyên truyền về hướng dẫn quy trình trước, 

trong, và sau khi tiêm vắc xin để Nhân dân yên tâm khi tham gia tiêm vắc xin . 

4. Giao Công an tỉnh  

4.1. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND cấp huyện và cơ quan liên quan 

tham mưu biện pháp kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ dịch xâm nhập từ bên 

ngoài vào tỉnh, nhất là các trường hợp đến/về Vĩnh Phúc từ vùng  dịch bằng 

các đường tiểu ngạch; Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế 

tham mưu các biện pháp nhằm hạn chế và kiểm soát đi lại, đặc biệt là các 

phương tiện giao thông ra vào tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

15/7/2021. 

4.2. Tiếp tục chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các lực lượng công an các cấp 

rà soát toàn bộ di biến động của công dân ở các địa phương. Chỉ đạo triển 

khai trong toàn ngành nhiệm vụ cụ thể về phòng, chống dịch  Covid-19. 

4.3. Chỉ đạo xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch 

theo thẩm quyền. Xem xét khởi tố, điều tra, truy tố đối với các trường hợp 

không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, cố tình không khai báo, khai 

báo không trung thực,...làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.  

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu II về việc 

triển khai Văn phòng Thường trực chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc; Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế để vận hành Văn 

phòng đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 

6. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Công thương, theo chức năng, nhiệm vụ: 

 Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trong các doanh nghiệp 

thuộc phạm vi được phân công quản lý. Chỉ đạo kiểm tra ngay những biến 

động về người lao động trong các doanh nghiệp; kiểm tra việc đến/về từ vùng 
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có dịch của công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp; việc đi lại của 

các chuyên gia trong các doanh nghiệp; trách nhiệm, thái độ chỉ đạo của các 

chủ doanh trước tình hình dịch bệnh hiện nay. Thực hiện nghiêm các nội 

dung đã cam kết với UBND tỉnh, UBND cấp huyện về phòng, chống dịch 

Covid-19. 

6. UBND/BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố: 

- Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, nhất là hệ thống truyền 

thanh ở cơ sở để thông báo đến từng hộ gia đình trong các thôn xóm, làng, xã. 

Tiếp tục yêu cầu 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.  

- Phân công chặt chẽ trách nhiệm của từng cá nhân trong lãnh đạo chính 

quyền và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp để cá thể hóa trách nhiệm 

nếu để dịch xảy ra trên địa bàn. Kiên quyết xử lý đối với Bí thư, Chủ tịch cấp 

xã để để lọt, không phát hiện và không phát hiện kịp thời để dịch lây lan 

trong cộng đồng.  

7. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể, UBND cấp huyện  

thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch ở cơ quan, địa 

phương, đơn vị mình phụ trách. Quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động; yêu cầu chỉ được đi đến vùng có dịch khi thực sự cần 

thiết và phải báo cáo; không có nhiệm vụ thì không đi ra tỉnh ngoài. Chịu 

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

theo ngành, địa phương quản lý. 

Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- Như kg; 

- CVNCTH; 

- VT, VX1  

(Tr-        b). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Văn 

 

 



4 
 

 


		trinhvtk@vinhphuc.gov.vn
	2021-07-13T17:03:18+0700


		hanhnt@vinhphuc.gov.vn
	2021-07-13T17:07:26+0700


		Vanvv@vinhphuc.gov.vn
	2021-07-13T17:08:58+0700


		ubnd@vinhphuc.gov.vn
	2021-07-13T17:21:23+0700


		2021-07-13T17:21:38+0700


		2021-07-13T17:21:49+0700


		ubnd@vinhphuc.gov.vn
	2021-07-13T17:22:02+0700




