ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3248 /UBND-VP

Vĩnh Tường, ngày 17 tháng 10 năm 2021

V/v triển khai một số biện pháp
tạm thời liên quan đến người
đến/về từ tỉnh Phú Thọ cho đến khi
tỉnh Phú Thọ xác định chính xác
cấp độ dịch toàn tỉnh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan đoàn thể;
- Các cơ quan,đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn;
- UBND các xã, thi trấn.
Thực hiện hiện Công văn số 9191/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid-19 tỉnh, Văn bản số 556-CV/HU của Huyện ủy ngày 17/10/2021 về
việc triển khai một số biện pháp tạm thời liên quan đến người đến/về từ tỉnh Phú
Thọ cho đến khi tỉnh Phú Thọ xác định chính xác cấp độ dịch toàn tỉnh; ý kiến
chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid19 huyện tại Hội nghị của Trung tâm chỉ huy PCD Covid-19 huyện và các xã,
thị trấn chiều ngày 17/10/2021, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, UBND các
xã, thị trấn khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:
1. Chủ tịch UBND,Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các xã thị trấn:
- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến mọi
người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng; tuyên
truyền công dân lập tức đến cơ sở Y tế để khai báo để được hướng dẫn cách ly
và xét nghiệm đối với các công dân đi về từ tỉnh Phú Thọ (lấy xét nghiệm toàn
bộ công dân đi về từ tỉnh Phú Thọ kể từ ngày 10/10/2021).
- Áp dụng biện pháp cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú 14 ngày, lấy mẫu xét
nghiệm theo qui định đối với người về từ tỉnh Phú Thọ kể từ ngày 13/10/2021
đến nay; Đối với người về từ tỉnh Phú Thọ (vùng dịch cấp độ 3,4) áp dụng cách
ly y tế tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo qui định.
- Hạn chế tối đa việc công dân di chuyển từ tỉnh Phú Thọ về địa bàn và
ngược lại.
- Chỉ đạo Tổ Covid cộng đồng tiếp tục thực hiện việc rà soát không bỏ xót
công dân từ vùng có dịch về địa phương mà không được khai báo y tế. Tập trung
lực lượng phối hợp ngành y tế tập trung cao độ, thần tốc truy vết, khoanh vùng,
cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 (nếu có);
- Có trách nhiệm Thông báo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện cho các
Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn để triển khai, thực hiện.

- Lập danh sách công dân về từ tỉnh Phú Thọ báo cáo về BCĐ huyện trước
9 giờ sáng ngày 18/10/2021.
2. Công an huyện:
- Chỉ đạo các chốt tăng cường rà soát, phát hiện người từ Phú Thọ đi về địa
bàn phải có xét nghiệm trong vòng 72 giờ; đối với vùng có cấp độ 3,4 thực hiện
cách ly y tế tập trung theo qui định.
- Phối hợp các đơn vị liên quan chỉ đạo các phương tiện giao thông đi từ, đi
qua vùng có cấp độ 3,4 của tỉnh Phú Thọ khi vào địa bàn không dừng đỗ, đón trả
khách.
- Chỉ đạo lực lượng công an kiểm tra, rà soát, phát hiện các trường hợp về
từ các vùng có dịch của tỉnh Phú Thọ để kịp thời hướng dẫn cách ly, đưa đi cách
ly tập trung theo quy định.
3. Trung tâm Y tế huyện:
- Phối hợp các xã, thị trấn chỉ đạo, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm cho
toàn bộ tiểu thương chợ Bồ Sao, các cửa hàng kinh doanh khu vực cổng chợ; các
công dân của các xã, thị trấn thường xuyên đi, đến tỉnh Phú Thọ về địa phương
từ ngày 10/10/2021 trở lại đây.
- Chỉ đạo tổ chức truy vết, điều tra xử lý khi phát hiện các trường hợp nghi
ngờ hoặc nhiễm Covid-19; thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe các
trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe. Phát hiện kịp
thời các trường hợp có triệu chứng ho, sốt, khó thở,… để thực hiện cách ly tại cơ
sở y tế và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
4. Văn phòng HĐND&UBND huyện: Chủ động theo dõi, đôn đốc, tổng
hợp báo cáo, hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe cho các công dân đi từ vùng
dịch về và chủ động thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
5. Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm VH-TT-TT: tăng cường thời
lượng ưu tiên tuyên truyền nhân dân không đi/đến các vùng có dịch của tỉnh Phú
Thọ; chủ động đến cơ sở y tế khai báo lịch trình có liên quan yếu tố dịch tễ của
tỉnh Phú Thọ để được hướng dẫn kịp thời.
6. Phòng Giáo dục &ĐT huyện:
- Chỉ đạo giáo viên của các trường là người của tỉnh Phú Thọ thực hiện
nghiêm theo Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Vĩnh Phúc.
- Đối với các trường có nhiều giáo viên là người tỉnh Phú Thọ không trở về
trường để giảng dạy được, Phòng Giáo dục &ĐT huyện có Kế hoạch bố trí giáo
viên giảng dạy cho phù hợp.

- Chỉ đạo các trường lập danh giáo viên là người của tỉnh Phú Thọ công
tác; lập danh sách xét nghiệm Covid-19 tỷ lệ 10% tổng số giáo viên, nhân viên
trường học, học sinh tại trường; 5% đối với các trường còn lại.
7. Phòng Kinh tế&HT: Chủ trì liên hệ với các đơn vị liên quan, chỉ đạo
các phương tiện giao thông đi từ, đi qua vùng dịch cấp độ 3,4 của tỉnh Phú Thọ
khi vào địa bàn huyện Vĩnh Tường không dừng, đỗ đón/trả khách trên địa bàn
huyện.
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Chỉ đạo sát sao
hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, thực hiện kiểm soát, 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.
9. Đề nghị các đồng chí Thành viên BCĐ PCD huyện căn cứ chức năng
nhiệm vụ chỉ đạo tốt các biện pháp phòng, chống dịch; Chịu trách nhiệm trước
Huyện ủy, UBND, BCĐ huyện về công tác phòng, chống dịch thuộc lĩnh vực
phụ trách.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và UBND các xã, thị trấn
nghiêm túc triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện;
- CPVP, CVTH;
- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.
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Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Lê Chí Thái

