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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp  

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh 

 

Ngày 21/7/2021 tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (sau đây gọi là Ban chỉ đạo tỉnh) nghe báo cáo 

các nội dung: (1) Sở Y tế báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm về công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; (2) 

Công an tỉnh đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh trong tình hình mới; (3) Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất áp dụng 

công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; (4) UBND các 

huyện, thành phố báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đề xuất, 

kiến nghị các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.  

Trên cơ sở báo cáo sơ kết của Sở Y tế, báo cáo đề xuất của UBND các 

huyện, thành phố, Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông, ý kiến tham 

gia phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Trong đợt dịch bùng phát thứ 4 (tính từ ngày 27/4/2021) đến nay, Việt Nam 

đã ghi nhận trên 61 nghìn ca mắc ở 58/63 tỉnh, thành phố. Hiện nay số ca mắc 

mới vẫn đang tiếp tục gia tăng hàng ngày, đặc biệt là ở các tỉnh phía nam và 

thành phố Hà Nội.  

Tính từ ngày 22/6/2021 đến nay đã có trên 3200 công dân Vĩnh Phúc đang 

sinh sống, làm ăn ở các tỉnh phía nam trở về tỉnh, trong đó nhiều trường hợp qua 

xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Qua nắm bắt tình hình, 

Công an tỉnh báo cáo trong thời gian tới sẽ có khoảng 2187 công dân Vĩnh Phúc 

ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục trở về tỉnh, nếu không kiểm soát tốt tình 

hình thì nguy cơ sâm nhập, bùng phát dịch tại tỉnh rất lớn. 

Để đảm bảo giữ vững kết quả đã đạt được, kiểm soát tốt tình hình, bảo vệ 

sức khỏe, an toàn của người dân trong tỉnh và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu: 

1. Triển khai nhanh nhất, sớm nhất việc tiêm vaccine phòng COVID-19 khi 

được Bộ Y tế phân bổ cho các nhóm đối tượng ưu tiên; tận dụng triệt để thời 

gian vàng khi tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn đang được kiểm 

soát để tiêm phòng vắc xin. Đây là giải pháp căn cơ, lâu dài của tỉnh. 

Giao Sở Y tế làm việc, thống nhất với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp 

huyện lựa chọn địa điểm và chuẩn bị chu đáo các điều kiện để triển khai tiêm 
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vaccine. Yêu cầu địa điểm tiêm vaccine phải đảm bảo thông thoáng, có đủ 

không gian để cán bộ y tế xử lý, tác nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ và đủ chỗ 

ngồi cho người dân đến tiêm, theo dõi sau khi tiêm. 

2. Kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ xâm nhập của dịch vào địa bàn tỉnh, 

đặc biệt là những người trở về từ 19 tỉnh phía Nam và các địa điểm đang có dịch 

theo thông báo của Bộ Y tế; phát huy tối đa hiệu quả của việc kiểm soát tại các 

chốt trên các tuyến đường trọng yếu ra, vào tỉnh; quản lý chặt chẽ các các trường 

hợp cư trú, làm việc, nhập cảnh của người nước ngoài vào địa bàn tỉnh. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông phải nắm sát diễn biến tình hình dịch 

bệnh tại các tỉnh phía nam, phối hợp với Sở Y tế bằng mọi biện pháp thông tin 

tuyên truyền (về chính sách nhân văn của tỉnh, tính nguy hiểm của dịch bệnh, 

tính nghiêm khắc của pháp luật...) kịp thời đến tất cả bà con quê Vĩnh Phúc đang 

sinh sống, làm việc, công tác và học tập tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, 

UBND các huyện, thành phố liên hệ, tư vấn, hỗ trợ cho bà con quê Vĩnh Phúc 

đang sinh sống, làm việc, công tác và học tập tại các tỉnh, thành phố trên cả 

nước. 

4. UBND các huyện, thành phố chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đón tiếp, 

chăm sóc công dân địa phương về cách ly y tế tập trung, đảm bảo ân cần, chu 

đáo, an toàn. UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch mua sắm cơ sở 

vật chất phù hợp, đảm bảo ứng phó kịp thời với diễn biến tình hình dịch bệnh 

theo các kịch bản đã ban hành. 

5. Tiếp tục triển khai xét nghiệm tầm soát cho các đối tượng có nguy cơ 

mắc COVID-19 tại các doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất 

kinh doanh, chợ, siêu thị,... nơi tập trung đông người. Giao Sở Y tế căn cứ diễn 

biến của dịch để đề xuất nâng tỷ lệ xét nghiệm khi cần thiết (Đồng chí Vũ Chí 

Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo). 

6. Giao Sở Y tế: 

6.1. Rà soát lại năng lực toàn bộ hệ thống y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện; rà 

soát, thống kê, dự phòng phương án sẵn sàng huy động trang thiết bị từ các 

doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, năng lực xét nghiệm, năng lực điều trị tích cực và các điều 

kiện cần thiết khác khi có tình huống xẩy ra; chuẩn bị kỹ các điều kiện để điều 

trị cho bệnh nhân dương tính tại 03 cơ sở điều trị tuyến tỉnh và 09 Trung tâm y 

tế cấp huyện; phân kỳ, kích hoạt các phương án. Giao Sở Y tế chịu trách nhiệm 

chỉ đạo tuyệt đối nội dung này. 

6.2. Rà soát, hoàn chỉnh tất cả các kịch bản theo các Kế hoạch: Số 39/KH-

SYT ngày 25/5/2021 về thực hiện điều tra truy vết trong tình hình mới và triển 

khai xét nghiệm, mở rộng xét nghiệm cho các trường hợp có nguy cơ cao; số 

40/KH-SYT ngày 25/5/2021 Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người dân trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19; số 41/KH-

SYT ngày 25/5/2021 Về cơ sở vật chất cho việc phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh Vĩnh Phúc (Tình huống dịch bệnh xảy ra ở cấp độ 3, mức độ vừa, tới 1000 
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bệnh nhân); số 42/KH-SYT ngày 25/5/2021về Huy động nguồn nhân lực y tế 

đáp ứng với tình huống cấp độ 3 dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc.  

Xây dựng kế hoạch huy động, tập huấn cho lực lượng tình nguyện viên 

phục vụ cho công tác phòng, chống dịch (mỗi huyện ít nhất 100 tình nguyện 

viên, ở tính ít nhất 600 tình nguyện viên và phải được tập huấn kỹ các phương 

án); chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly y tế tập trung trên toàn tỉnh, trước mắt 

phải sẵn sàng đảm bảo 20.000 giường (cấp tỉnh 10.000 giường; cấp huyện 

10.000 giường). Tiếp tục khảo sát nâng công suất mở rộng thêm 30.000 giường 

và tất cả các cơ sở cách ly tập trung có thể sử dụng được trên toàn tỉnh (sẵn sàng 

đáp ứng với tình huống xấu nhất có thể xảy ra). 

7. Đối với đề xuất thông điệp 5K+4T của Công an tỉnh (ngoài thông điệp 

5K do Bộ Y tế xây dựng), cụ thể: 

7.1. Về 5 (năm) K: 

- Không đi ra tỉnh ngoài khi không thật sự cần thiết. 

- Không gặp gỡ tiếp xúc với người lạ, nhất là người tỉnh ngoài đến Vĩnh 

phúc. 

- Không vi phạm các quy định phòng chống dịch. 

- Không lơ là, chủ quan coi thường dịch. 

- Không lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi. 

7.2. Về 5 (năm) T: 

- Tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch. 

- Tự giác khai báo khi có người thân, khách từ tỉnh có dịch đến nhà. 

- Tố giác các tổ chức, cá nhân vi phạm qua đuờng dây nóng của công an 

tỉnh, công an các huyện, thành phố, công an xã, phường, thị trấn. 

- Tích cực, tự nguyện tham gia các hoạt động phòng, chống dịch tại địa 

phương. 

- Tự bảo vệ mình và gia đình, bạn bè, người thân, cơ quan, làng xóm an 

toàn, khỏe mạnh trước nguy cơ đại dịch. 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thông tin rộng rãi, chính xác, 

phù hợp đến các địa phương, doanh nghiệp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới cộng 

đồng để kêu gọi mỗi người dân hưởng ứng, cùng nhau thực hiện tốt, đoàn kết để 

chung sức chiến thắng đại dịch Covid-19. 

8. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã thường 

xuyên chỉ đạo đánh giá mức độ nguy cơ dịch COVID-19 theo các mức độ và 

theo cấp hành chính từ tỉnh, huyện đến xã theo g quy định tại Quyết định số 

2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch 

Covid-19 về việc ban hành Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp 

hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19 và chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Văn bản số 4348/UBND-VX1 ngày 04/6/2021, qua đó xây dựng 

phương án ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.  
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Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện báo cáo cấp 

ủy cùng cấp quyết định các phương án phòng, chống dịch của địa phương và 

chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện. 

9. Phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, thường 

xuyên giám sát, nắm chắc tình hình tại địa phương, nắm chắc danh sách các 

trường hợp đến/về địa phương từ tỉnh ngoài để báo cáo các cấp chính quyền địa 

phương áp dụng các biện pháp, phòng chống dịch kịp thời, gắn trách nhiệm với 

công an khu vực và công an xã. 

10. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Y tế khẩn trương ban 

hành Quy trình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các chốt trên các tuyến 

đường trọng yếu ra, vào địa bàn tỉnh để thực hiện thống nhất. 

11. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Thủ trưởng các 

cơ quan ngành dọc Trung ương; Thủ trưởng các doanh nghiệp có vốn nhà nước 

chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc chuẩn hóa mã định danh, khai 

báo y tế hàng ngày thông qua việc quét mã QR code tại Cổng cơ quan, đơn vị. 

theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 1088/STTTT-

TTCNTT ngày 15/7/2021, đồng thời UBND các huyện, thành phố chịu trách 

nhiệm chỉ đạo đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Sở Y tế chịu trách nhiệm 

chỉ đạo đối với các cơ sở y tế; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm 

chỉ đạo đối với các cơ sở văn hóa, TDTT; Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách 

nhiệm chỉ đạo đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo; Sở Công thương, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các KCN tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo đối với 

các doanh nghiệp trong các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh. 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông thành lập đoàn kiểm tra việc chấp 

hành khai báo y tế tại các cơ quan, đơn vị, đề xuất hình thức xử lý nghiêm 

những trường hợp vi phạm. 

12. Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố phải nghiêm khắc xử lý trách nhiệm thực thi công 

vụ để bảo vệ nhân dân.  

13. Đối với các khu cách ly y tế tập trung cấp tỉnh, cấp huyện: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo đảm bảo 

giãn cách, thông thoáng, không khí phải được luân chuyển để đảm bảo an toàn 

phòng chống dịch. 

14. Đối với các chi phí phát sinh tại các địa điểm tổ chức tiêm vaccine tập 

trung: Giao Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn cụ thể để thống nhất triển khai 

thực hiện. 

15. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh công bố, tuyên truyền rộng 

rãi đường dây nóng của 09 huyện, thành phố trong chương trình thời sự phát 

sóng buổi tối ngày 21/7/2021 và những ngày tiếp theo. 

Trên đây là nội dung thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tại 

cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Văn phòng 
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UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tổ chức triển khai 

thực hiện và báo cáo kết quả theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- BTVTU (b/c); 

- UBMTTQ tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (b/c); 

- CPVP; 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan ngành dọc Trung ương; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh; 

- Báo Vĩnh Phúc; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Các doanh nghiệp có vốn nhà nước; 

- CV NCTH; 

- Lưu: VT. 

  (H              b) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hạnh 
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