
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÚC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-VX1                  Vĩnh Phúc, ngày     tháng     năm 2021 

V/v tiếp tục chủ động phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

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

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, phức tạp tại thành phố Hồ 

Chí Minh và các tỉnh phía Nam; Để tiếp tục chủ động công tác phòng, chống dịch 

trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu Thủ 

trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: 

1. Tiếp tục quán triệt, 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 các nội dung chỉ đạo tại 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; Văn 

bản số 5670/UBND-VX1 ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh.  

2. Chỉ đạo các xã phường thị trấn, các tổ COVID cộng đồng, các khu dân cư, 

tổ dân phố, các chủ doanh nghiệp rà soát lại ngay hệ thống kiểm soát dịch bên 

trong nội bộ khu vực quản lý của mình.  

Mỗi làng giữ làng; xóm giữ xóm; nhà giữ nhà; khu dân cư, khu phố giữ khu 

dân cư, giữ phố; cơ quan giữ cơ quan. Bất kỳ người lạ nào xuất hiện đều phải 

được kiểm soát; không cho phép bất kỳ người từ vùng dịch đến/về địa phương mà 

không qua xét nghiệm và cách ly theo qui định.  

Trường hợp người đến/về nhà từ vùng dịch mà không thực hiện khai báo y tế 

thì cả gia đình đó sẽ phải cách ly y tế tập trung theo quy định; đồng thời lãnh đạo 

địa phương, công an xã, công an khu vực phải chịu trách nhiệm theo qui định. 

3. Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND cấp huyện chỉ đạo các bệnh 

viện, các khu cách ly tập trung chuẩn bị các phương án đón công dân trở về từ 

vùng dịch vào xét nghiệm, cách ly thật chu đáo, ân cần và thuận lợi nhất, tạo điều 

kiện chăm sóc tốt nhất để các công dân và gia đình họ yên tâm. 

4. Nhằm phát hiện sớm các trường hợp dương tính với SAR-CoV-2, để đảm 

bảo cách ly điều trị kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh có 
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thể xảy ra; Điều chỉnh gạch đầu dòng thứ nhất mục 2 của Công điện số 02/CĐ-

BCĐ ngày 06/7/2021của Ban Chỉ đạo tỉnh, như sau: “Đối với những người đi từ 

thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ nhất, thứ 3, 

thứ 7, 14 và 20”. 

5. Giao Công an tỉnh: Chịu trách nhiệm chỉ đạo công an các cấp kiểm tra, 

rà soát, phát hiện các trường hợp đến/về từ các tỉnh phía Nam và các tỉnh đang 

có dịch để thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương xử lý đưa đi cách ly 

tập trung theo quy định. 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. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chỉ đạo sát sao hoạt 

động của Tổ Covid cộng đồng, thực hiện kiểm soát 24/7, kịp thời phát hiện các 

trường hợp đến/về địa phương từ vùng dịch; không cho phép bất kỳ người đến/về 

từ vùng dịch không qua xét nghiệm và cách ly theo qui định. 

7. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công 

thương, UBND cấp huyện theo phạm vi quản lý chịu trách nhiệm: Chỉ đạo, kiểm 

tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động phòng chống dịch trong doanh nghiệp; chỉ đạo 

chủ doanh nghiệp duy trì hoạt động hàng ngày của  Tổ an toàn Covid-19 trong 

doanh nghiệp; Yêu cầu các doanh nghiệp có phương án sẵn sàng xử lý các tình 

huống khẩn cấp khi có ca bệnh Covid-19 trong doanh nghiệp theo kịch bản số 

949/KB-BQLKCN ngày 08/6/2021 đã được Ban chỉ đạo tỉnh phê duyệt. 

 8. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND cấp 

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

địa phương, đơn vị mình phụ trách; Bất kỳ sự lơ là nào cũng phải trả giá rất 

đắt về sự bùng nổ của dịch, sự an toàn của nhân dân. Người đứng đầu chịu 

trách nhiệm toàn diện, tuyệt đối về công tác phòng chống dịch thuộc lĩnh vực, 

địa phương quản lý. 

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; Giám đốc Công an 

tỉnh, Chỉ huy trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các cấp nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

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

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- TV BCĐ phòng, chống COVID-19 tỉnh; 

- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh ; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc,  

Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đểđưa tin); 

- CV NCTH; 

- Lưu: VT, VX1 (Tr       b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

                      Lê Duy Thành 
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