ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 85/UBND – VP

Vĩnh Tường, ngày 11 tháng 01 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v thực hiện Văn bản 115/UBNDVX1 ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh
về thực hiện Công điện số 22/CĐ-BYT
của Bộ Y tế

HỎA TỐC
Kính gửi:
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện
- Công an huyện;
- Ban Chỉ huy quân sự huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản 115/UBND-VX1 ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh về thực
hiện Công điện số 22/CĐ-BYT của Bộ Y tế; Văn bản 739-CV/HU ngày 11/01/2022
của Huyện ủy Vĩnh Tường về triển khai Văn bản 115/UBND-VX1 ngày 06/01/2022
của UBND tỉnh. UBND huyện yêu cầu:
1. Văn phòng HĐND&UBND huyện:
1.1. Tham mưu cho UBND/BCĐ huyện hoàn thiện, bổ sung các kịch bản,
phương án để chủ động phòng chống biến thể Omicron theo hướng dẫn của Bộ Y tế
và Sở Y tế, sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch COVID-19 trên địa bàn
1.2. Chủ trì thực hiện nghiêm việc cập nhật, công bố cấp độ dịch COVID-19
hàng ngày trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, cổng thông tin điện tử của địa
phương và hàng ngày báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh (qua Sở
Y tế) theo quy định. Cung cấp thông tin để cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện đăng
tải cấp độ dịch hằng ngày của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn.
1.3. Tham mưu cho UBND/BCĐ huyện thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc
tuân thủ các quy định phòng, chống dịch tại các trường học, doanh nghiệp, cơ sở kinh
doanh dịch vụ ăn uống, Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị. Yêu cầu thực hiện nghiêm
việc thường xuyên cập nhật trạng thái trên Bản đồ chung sống an toàn với COVID 19.
Tổng hợp, định kỳ báo cáo vào thứ 6 hàng tuần với Trung tâm chỉ huy của tỉnh.
1.4. Tiếp tục nắm chắc diễn biến, tình hình dịch COVID-19, đánh giá nguy cơ
để kịp thời tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống
dịch COVID-19 các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.
2. UBND các xã, thị trấn:

2
2.1. Rà soát, chốt số liệu người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn, thống kê số người
đủ điều kiện tiêm chủng đã được tiêm đủ 02 liều vắc xin, số người chưa được tiêm
(nêu lý do), số người không đủ điều kiện tiêm chủng. Báo cáo UBND huyện trước
ngày 14/01/2022.
2.2. Rà soát, củng cố bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết
bị y tế của Trạm y tế lưu động để sẵn sàng điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhà/nơi
lưu trú/khu công nghiệp.
2.3. Thực hiện rà soát, đánh giá các điều kiện cơ sở vật chất của từng hộ gia
đình để đưa vào danh đăng ký cách ly F1, điều trị F0 tại nhà. Yêu cầu báo cáo UBND
huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND) trước ngày 16/01/2022.
2.4. Rà soát, áp dụng các đối tượng cách ly y tế theo quy định tại tại Văn bản
số 78/CV-BCĐ ngày 05/01/2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh (người về từng vùng dịch cấp
độ 4 hoặc vùng phong tỏa, người tiếp xúc gần (F1)). Yêu cầu UBND xã, thị trấn chỉ
đạo Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia tự quản tăng cường giám sát chặt chẽ các trường
hợp này theo đúng quy định.
Chỉ đạo lực lượng công an đặc biệt chú ý quản lý, giám sát với đối tượng nhập
cảnh. Khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19, đặc biệt là biến thể Omicron, Ban Chỉ
đạo các xã, thị trấn thực hiện ngay việc mở rộng điều tra dịch tễ, thông báo cho các địa
phương liên quan để phối hợp truy vết thần tốc, lập danh sách tất cả những người tiếp
xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân, thực hiện cách ly y tế kịp thời, lấy mẫu xét
nghiệm các trường hợp F1; để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù
hợp, hiệu quả.
2.5. Tiếp tục giám sát chặt chẽ việc thực hiện phòng, chống dịch theo quy định
đối với các đám cưới, mừng thọ, đám tang, sang cát... trên địa bàn theo đúng hướng
dẫn 3862/HD-UBND ngày 26/11/2021 của UBND huyện.
3. Trung tâm Y tế huyện:
3.1. Chủ trì Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, chịu trách nhiệm
tổ chức, chỉ đạo triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn. Tập
trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ cho người dân
trong độ tuổi chỉ định; đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả, an toàn, theo quy định.
3.2. Khẩn trương thực hiện tiêm mũi 3, mũi bổ sung cho các đối tượng theo kế
hoạch của UBND/BCĐ tỉnh và hướng dẫn của Bộ Y tế.
3.3. Điều hành tốt hoạt động của các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 của
huyện và phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để điều phối, tiếp nhận điều trị bệnh nhân
nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
4. Công an huyện: chỉ đạo lực, phối hợp với UBND xã, thị trấn, tổ covid cộng
đồng, tổ liên gia tự quản tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ
nước ngoài, lưu ý kiểm tra điều kiện lưu trú của các trường hợp này nhằm đảm bảo
không tiếp xúc với người xung quanh khi mới nhập cảnh theo quy định; tăng cường
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giám sát tại cộng đồng để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, khoanh vùng, xử lý
kịp thời, triệt để ổ dịch không để lây lan ra cộng đồng.
5. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện: Chỉ đạo tăng cường hoạt động của Tổ Covid
cộng đồng, Tổ liên gia tự quản, vận động sự tham gia của người dân việc quản lý, giám
sát các trường hợp cách ly tại nhà/nơi lưu trú, người tiếp xúc gần (F1) đảm bảo đúng
quy định.
6. Phòng Văn hóa&thông tin; Trung tâm VH-TT-TT: tăng cường công tác
truyền thông nâng cao cảnh giác của người dân trước biến thể Omicron, không tụ tập
đông người khi không cần thiết, thực hiện nghiêm 5K, tham gia tiêm vắc xin đầy đủ,
đặc biệt những người nhập cảnh và gia đình phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế,
hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, không ra khỏi nơi lưu trú, xét nghiệm SARSCoV-2 khi mới nhập cảnh theo quy định. Trung tâm VH-TT-TT đăng tải cấp độ dịch
hằng ngày của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn theo thông tin do Văn phòng
HĐND&UBND huyện cung cấp.
7. Các phòng, ban, ngành của huyện, cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn,
UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm “4 tại chỗ”: Thẩm quyền tại chỗ; nhân lực
tại chỗ; cơ sở vật chất tại chỗ, cách ly, chữa bệnh tại chỗ. Chủ động, linh hoạt áp dụng
hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch để hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan trên
địa bàn.
8. Đối với kinh phí thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 thực hiện theo
phương châm 4 tại chỗ, giao Phòng Tài chính- kế hoạch chủ trì phối hợp với Văn phòng
HĐND&UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tổng hợp, cân đối kinh phí. Trường hợp
thiếu kinh phí, tham mưu cho UBND huyện báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Công an Huyện,
Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Trung tâm Y tế huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy, TT HĐND (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.
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