
     ỦY BAN NHÂN DÂN 

       TỈNH VĨNH PHÚC 

 

      Số:         /UBND-NC1 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             

  Vĩnh Phúc, ngày       tháng 7  năm 2021 

V/v thực hiện công tác phòng,  

chống dịch, bệnh Covid-19 

 

 

 Kính gửi: 
 

- Huyện ủy- UBND huyện Yên Lạc; 

- Công an tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Sở Y tế; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Công thương; 

- Sở Tài chính; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh Truyền hình. 

   

Thực hiện chương trình công tác, sáng ngày 20/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh- 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) 

đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tại huyện Yên Lạc. Cùng tham dự buổi 

kiểm tra có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Phó Trưởng Ban 

Chỉ đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Tài 

chính, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi kiểm tra thực tế, nghe 

Huyện ủy- UBND- Ban Chỉ đạo huyện Yên Lạc báo cáo; ý kiến phát biểu của Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước và các đại biểu; Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng 

Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận như sau: 

Tình hình dịch bệnh hiện nay, đặc biệt là ở các tỉnh, thành phố phí Nam như: 

Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương,… đang có những diễn biến hết sức 

phức tạp; các tỉnh, thành phố giáp ranh và lân cận với Vĩnh Phúc (Hà Nội, Bắc Ninh, 

Bắc Giang,…) hằng ngày xuất hiện thêm những ca dương tính mới. Trước tình hình đó, 

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh đã chủ động có những quyết định, chỉ đạo kịp thời để 

phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo các cấp của huyện 

Yên Lạc đã tích cực, chủ động, sáng tạo và khẩn trương thực hiện các biện pháp, như 

khởi động các cơ sở cách ly của huyện, bố trí đón công dân của địa phương ở các vùng 

dịch về cách ly, tuyên truyền, khuyến cáo cho mọi tổ chức và người dân trên địa bàn  

nắm được các chỉ đạo của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống dịch. Do vậy, công 

tác phòng, chống dịch của huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào 

thành tích chung của tỉnh. 
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Để thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch thời gian tới; yêu cầu các 

cấp, các ngành cần thực hiện một số nhiệm vụ như sau: 

1. Huyện Yên Lạc: 

- Đề nghị Huyện ủy chủ động, tăng cường vai trò lãnh đạo đối với hệ thống 

chính trị của địa phương trong công tác phòng, chống dịch; trong đó phân công cụ thể 

cho từng đồng chí trong cấp ủy phụ trách địa bàn các xã, thị trấn để nắm tình hình, kịp 

thời có những chỉ đạo đảm bảo hiệu quả, không để phát sinh dịch bệnh, nhất là trong 

cộng đồng dân cư. 

- UBND- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch: 

+ Chủ động chỉ đạo lực lượng chức năng, Tổ Covid cộng đồng thường xuyên 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến tận cơ sở (thôn, tổ dân phố, 

khu dân cư, hộ gia đình…) về chỉ đạo của các cấp trong phòng, chống dịch, nguy cơ 

dịch bệnh để các cơ quan, tổ chức, người dân nắm được và chấp hành. Mọi trường hợp 

không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định phải được xử lý 

nghiêm minh, kịp thời theo đúng quy định pháp luật. 

+ Chỉ đạo đến tận cơ sở để nắm chắc số hộ gia đình có người thân ở các vùng có 

dịch để liên hệ, có kế hoạch bố trí xe đón về cơ sở cách ly tập trung của huyện thực hiện 

khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc và tổ chức cách ly theo quy định; dứt khoát 

không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Nếu để lọt người về từ vùng dịch mà không 

được quản lý, cách ly thì người đứng đầu địa phương, công an cấp huyện, cấp xã phải 

chịu trách nhiệm. 

+ Chỉ đạo các đơn vị chủ trì quản lý ở các cơ sở cách ly hiện có của huyện quản 

lý chặt chẽ số công dâng đang thực hiện cách ly, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong 

cơ sở cách ly; các cơ sở cách ly phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định về không gian, 

diện tích phòng, hệ thống nước, điện, công trình phụ,…; chủ động khảo sát để mở thêm 

cơ sở cách ly tập trung để sẵn sàng đáp ứng được số công dân của huyện từ vùng dịch 

về trong thời gian tới để đảm bảo quản lý được kịp thời. 

+ Chỉ đạo Công an huyện, Trung tâm y tế huyện và Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn, 

nhất là các địa phương giáp ranh với các địa phương các huyện thuộc Thành phố Hà 

Nội để quyết định thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch; đồng thời phối hợp 

với các cơ quan chức năng để có thông báo cho người dân, cơ quan, tổ chức ở địa 

phương và các vùng giáp ranh, lân cận biết các điều kiện ra, vào các chốt kiểm soát 

dịch bệnh. 

2. Công an tỉnh 

- Chủ động phối hợp với Công an các địa phương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố 

phía Nam, các vùng có dịch bệnh để nắm chắc, cụ thể số lượng công dân là người Vĩnh 

Phúc đang học tập, lao động, công tác; trên cơ sở đó phối hợp với Ban Chỉ đạo các 

huyện, thành phố trong tỉnh để có biện pháp quản lý, giúp cho các địa phương tổ chức 

đón công dân về cách ly đảm bảo theo quy định. 
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- Chỉ đạo các lực lượng công an làm nhiệm vụ tại 9 chốt của tỉnh được thành lập 

theo Quyết định số 141/QĐ-TBCĐ, ngày 16/7/2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh để 

có biện pháp quản lý chặt chẽ; căn cứ tình hình, khu vực của từng chốt để xây dựng nội 

quy ra, vào cho phù hợp; không để lọt các trường hợp đi từ/qua vùng dịch vào địa bàn 

dẫn đến lây lan dịch bệnh. 

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an các huyện, thành phố tăng cường các 

biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn và trong các cơ sở cách ly tập trung, 

điều tra, truy vết,…; triển khai Phương án huy động lực lượng thực hiện cao điểm xử lý 

các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Tổng hợp hằng ngày kết quả thực hiện phòng, chống dịch báo cáo Ban Chỉ 

đạo, đồng thời gửi Sở Y tế (Thường trực Ban chỉ đạo) để báo cáo chung. 

3. Sở Y tế 

- Thường xuyên cập nhật về tình hình dịch bệnh để thông tin cho các chốt của 

tỉnh, của cấp huyện, cấp xã để lực lượng Công an và các lực lượng làm nhiệm vụ tại các 

chốt nắm được, giúp cho việc kiểm soát người vào, ra được được chính xác, chặt chẽ. 

- Đảm bảo năng lực lấy mẫu và tổ chức xét nghiệm sàng lọc Sars Covi 2 cho các 

đối tượng theo quy định, triển khai công tác tiêm vắc xin phòng, chống dịch; chuẩn bị 

các điều kiện vật tư y tế để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất về huy động lực lượng 

tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch và hỗ trợ phòng, chống dịch. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan liên quan kiểm tra tại các 

cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, của huyện. 

- Chủ động thẩm định các nội dung, điều kiện theo quy định khi Bộ CHQS tỉnh 

đề nghị; trình UBND tỉnh quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung của tỉnh được 

kịp thời và đúng quy định. 

4. Bộ CHQS tỉnh. 

- Khẩn trương đề xuất với UBND tỉnh để nâng năng lực cách ly tập trung phòng, 

chống dịch Covid-19 quy mô đến 20.000 giường theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn 

bản số 5738/UBND-NC1, ngày 15/7/2021. 

- Tiếp tục chủ động tham mưu cho UBND tỉnh để báo cáo Quân khu 2, Bộ Quốc 

phòng hỗ trợ về cơ sở vật chất, nhân lực tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo đơn vị quân đội được giao nhiệm vụ phụ trách tại các cơ sở cách ly tập 

trung thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly; xây 

dựng nội quy cụ thể để cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ, công dân cách ly nắm được và 

chấp hành. 

5. Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin giao tiếp 

điện tử tỉnh. 
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- Thường xuyên tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng để cho cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân nắm được về các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 

Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch; trong đó 

cần tập trung tuyên truyền về việc người dân của Vĩnh Phúc trở về từ vùng dịch cần 

phải chấp hành các quy định về cách ly, phòng chống dịch bệnh. 

- Phối hợp với các cơ quan ngành dọc cấp trên, các cơ quan báo chí, Đài Truyền 

hình Trung ương để cập nhật và thông tin các điều kiện vào địa bàn tỉnh khi qua các 

chốt kiểm soát dịch bệnh để người dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nắm được  

để chủ động chấp hành, tránh gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu 

vực, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. 

6. Các Sở, ngành: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ động chỉ đạo hệ thống các cấp học có phương án 

dạy học trong điều kiện dịch bệnh; phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố để sử dụng các cơ sở vật chất trường học đủ điều kiện làm cơ sở cách ly tập 

trung theo yêu cầu khi có tính huống dịch bệnh xảy ra. 

- Sở Tài chính: Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh để trưng dụng cơ sở vật chất 

của các trường học, các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn làm cơ sở cách ly tập trung 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi có yêu cầu. 

- Sở Công thương:   

+ Chủ động nắm bắt kịp thời về địa điểm, số lượng dự trữ hàng hóa tiêu 

dùng, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân phục vụ công tác 

phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời xây dựng phương án cung ứng hàng hóa 

theo từng tình huống để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

+ Tuyên truyền, chỉ đạo các Cụm công nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt 

công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của 

ngành công thương theo quy định. 

Trên đây là kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh 

tại buổi kiểm tra thực tế về phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Yên Lạc; yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện; báo cáo kết quả theo quy định./. 

  Nơi nhận:                                                        
   - Như  trên; 

   - TTTU (b/c); 

   - Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 
   - Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh; 

   - VPUB: CVP, PCVP; NCTH; 

   - Lưu: VT, NC1.                                         

 

                        TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

                   Lê Văn Thanh 
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