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S 907 -CV/TU 
V/v chá'n chinh cong tac lãnh dqo, chi dqo 
thirc hinphông, chông dich COVID-19, 

hogt dong cza TO Covid cOng dOng, tO lien 
gia tic quán 

Vnh Phzc, ngày 09 tháng 11 nám 2021 

KInh gi'ci: - Ban can sr dâng UBND tinh, 
- Ban Chi dao  phOng, chng djch bnh Covid- 19 tinh, 
- Các cci quan tham muu, giüp vic Tinh üy, 
- Cong an tinh, 
- Mt trn To quc và các th chi.rc chInh hj - x hi tinh 
- Các huyn üy, thành üy, dãng üy triic thuc Tinh Uy. 

Trong nhUng ngày qua, tlnh hInh djch Covid- 19 trong nithc tip tçtc dik 
bin phCrc tap, so ca mac Covid- 19 có xu hithng gia tang tth lai, nguy co tái 
biing phát trên din rng, hin d có 56/63 tinh/thành phô có ca mc trong cong 
dng. Trên dja bàn tinh, tii ngày 19/10/202 1 den 07/11/202 1 dâ xut hin 05 
djch, ghi nh.n 22 ca mac trong cong  dông a các huyn, thành ph& Song Lô 
(6), Yen Lac  (11), Phüc Yen (5), nguy co lan ra các dja phrnmg là rt cao. Co 
nhieu nguyen nhan, nhung chü yeu là sir chü quan, lo là trong cong tác phông, 
chng djch cUa mt so dja phucrng, don vj, nhât là cong tác quán l, giám sat 
nguai ye tr ving djch không nghiêm; hoat dng cüa các T Covid cong  dng, 
t lien gia tçr quãn Co biu hin lo là, mt cành giãc, không sat dja bàn, không 
phát hin diiçc nguai di ye tr vüng djch ye dja phtrang, lam lay lan djch bnh; 
cong tác quàn 1 nhà nuac v an ninh trt t1r, nhât là quàn l các co s& kinh 
doanh CO diu kin chua nghiêm, d mt s co sâ kinh doanh vi phm các quy 
djnh trong phOng, chông djch. 

D tang cuang hcrn nfta cong tác lânh dao,  chi  dao  cong tác phông, chng 
djch trén dja bàn tinh, Thuang trrc Tinh üy yêu câu các cp Uy dãng, chinh 
quyn, ban chi dao  (BCE)), các ban, ngành, doãn the ttr tinh dn c& s& tip tic 
tp trung lanh dao,  chi  dao  và tt chrc th1rc hin quyêt lit, hiu qua các bin 
pháp phOng, chng djch COVID-19; trong do dc bit km mt s ni dung 
sau day: 

1. Chãn chinh ngay cong tác Iãnh do, chi do thirc hin nhim vi 
phOng, chng djch bnh theo chirc näng, nhim vi duçc giao, khc phiic ngay 
nhftng biu hin tr man, chü quan, 10 là trong phOng, chông djch. Chi dao to 
chirc kim diem, lam rO trách nhim, xir l nghiêm nhitng tp the, cá nhân chü 
quan, lo là, chua lam trOn chic trách, nhim vi dê lay lan ra djch bnh trong 
cong dMg & 05 ô djch trong thai gian qua. Tang cu&ng trách nhim, thirc hin 
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nghiêm các bin pháp trong cong tác phông, chng djch, ngän chn, kim soát 
ngay djch bnh, không d lan rng trong cong dông. 

2. Ban can sir dáng UBND tinh: 

Chi dao  UBND tinh, Ban Chi do phông, chng djch Covid-19 tinh, 
ngành y t và các Ca quan, dcm vj có lien quan tang cuông chi dio và kiêm tra 
cong tác phông, chong djch & tht cà các dja phucmg, dan vj trong tinh, nhât là 
các dja bàn d phát sinh djch bnh và các khu, ci1m cong nghip. ChU dng 
mi diêu kin va các giãi pháp, kjch bàn img phó vOi dch bnh theo ding 
phucrng châm "ThIch irng an toàn, linh hot, kiêm soát hiu qua djch Covid-
19", tuyt di không d bj dng, bt ng?, không dê phát sinh các o djch mOi 
trong cong  dông, trong các khu, ciim cong nghip. 

3. Các các huyn, thành üy: 

- Tang cu&ng sir länh do, clii dao  di vâi các cp üy, th chüc dãng, BCE) 
phông chông djch Covid- 19 cUa dja phrnmg trong vic thirc hin nhim v, 
giái pháp trong cong tác phông, chông djch bnh Covid- 19 trên dja bàn. 

- Chi dto chin chinh ngay hoat dng cüa các T Covid-19 cong  dng; 
cac th lien gia tr quãn trong vic rà soát, giám sat tlnh hInh cong dan ralvào 
dja bàn, kjp thai báo cáo hang ngày nhüng di biên dng ye nhân khau vài 
chInh quyên dja phuang. 

- Chi do, chin chinh cong tác quãn 1 nba nu6c v an ninh trt tr a 
các dja phuang, nhât là các dôi vâi các cci sà liru trü, các cci s& kinh doanh 
có diu kin, nhItng ncii tp trung dông ngu1i, nai tim n nguy ca cao v 
dich bnh. 

- D.y m?nh  cong tác kim tra vic chip hành các quy dljnh v phông, 
ch6ng djch i tat cã các dja bàn dan Cu; gän trách nhim ngui th'rng du các 
dja phuang, dan vj và nguai dugc giao phii trách dja bàn nu dê phát sinh 
dich bnh. 

- Chi dao  h thng dài phát thanh huyn, xã; ba truyn thanh & thôn, 
to dan phô dê kjp thai cung cap, cp nht thông tin lãnh do, chi do va 
phông chông djch bnh hang ngày. Dja phucing nào thrc hin khOng tht, Chü 
tjch UBND cap do chju trách nhiêm. 

4. Cong an tinh 

- Tang cuang cong tác tun tra, kim tra, kim soát, si& chat han nra 
cong tác quân l dja bàn; chi dto lirc luqng cOng an, nhât là cong an xà tang 
cu?ng quân l chit  ch các khu dan cu d quàn l nguäi diIv, chju trách 
nbim nêu dê cOng dan tr các vüng djch ye Vinh Phüc ma không phát hin 
duçic; dê các cci si kinh doanh djch vi CO diêu kin (quán karaoke, 
massage,...) vi phm các quy djnh ye phOng, chông djch. 
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- Xem xét khâi to dOi vri mt sO trithng hqp chap hành không nghiêm 
tüc các quy djnh phông chng dich  gay hu qua v djch bnh dê dam bão 
tfnh ran de cUa pháp 1ut. 

5.SrYt: 

- ChU dng hithng dn v chuyên mon d6i vâi cac cci st y t trong toàn 
tinh theo hixcng dn mOi cüa B Y t v thành 1p các Tram Y M di dng ô 
các dja bàn dan cu khi có djch; vic b trI các tü thuôc & các cci quan, dn 
vj va phucing an truyên thông, hixàng dn dê ngLthi dan tr lay m.0 test nhanh, 
xét nghim. 

- Tiêm vc xin: 4y nhanh hcm ncta tin d tiêm vcxin cho các dM 
tuqng uu tiên va Nhân dan, dam bào tiêm hêt so väcxin duge phãn bô mi 
dgt cüaB y tê. Chuân bj k5 luOng các phuong an tiêm vcxin cho trê em 
tr 12 den 17 tuôi khi có vcxin, theo dng huóng dn cüa B Y t, dam báo 
an toàn. 

6. Ban Quãn 1 các Khu cong nghip tinh: 

Kim tra, giám sat toàn b quy trInh phông, chng djch bnh trong các 
nhà may, phân xung, ca sâ san xuât kinh doanh theo dung tinh than chi dao 
cüa ChInh phü, huàng dn cUa B Y t và chi dao  cüa BCD phông, chông 
djch cüa tinh. Yêu câu t.t câ các doanh nghip phãi có giái pháp dam bào an 
toàn trong phông, chng djch cho cong nhân, ngithi lao dng do doanh 
nghip quàn 1 và chju trách nhim truâc pháp 1u.t ye vic nay. 

Các dng chI Uy viên Ban Thu&ng vii Tinhñy, Tinhñy viên disçic phãn 
cong phi,i trách, theo dOi dja phuong; BI thu các huyn, thành üy, ngithi duirng 
dâu cp üy các cap trrc tip chi do thiic hin cong tác phOng, chông djch bnh 
tai dja phi.rcmg; chju trách nhim trtxóc Thiing tric, Ban Thuông vi TinhUy 
v& các hot dng phông, chng djch bnh trên dja bàn, phm vi quãn l. 

D ngh các cci quan, dan vj, Ca nhân nghiêm tCtc thurc hin. 

Ncxi nhân: T hi TIIU'O'NG V 
- Nhi.x kinh gfri, S f THU 
- Thuông trirc Tinhüy, 
- Báo VP, Dài PiTH tinh, Cng TTGTDT, 
- CPVP, CVTH, 
- Ltru VTI'U. 
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