ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 69/UBND - VP

Vĩnh Tường, ngày 07 tháng 01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện Thông báo số 02/TBUBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh
về thông báo kết luận của Chủ tịch UBND
tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp BCĐ về
công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

HỎA TỐC

Kính gửi:
- Các phòng, ban, cơ quan trực thuộc
UBND huyện;
- Cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn;
- Thành viên Ban Chỉ đạo huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Thông báo số 02/TB- UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh
về thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp Ban
Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; văn bản 736-CV/HU ngày
07/01/2022 của Huyện ủy Vĩnh Tường về triển khai thông báo kết luận số 02/TBUBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh.
Để tiếp tục chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 trong thời gian tới, nhất là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022,
UBND huyện yêu cầu:
1. Chủ tịch UBND/Trưởng BCĐ các xã, thị trấn, Thủ trưởng các phòng,
ban, ngành, các thành viên BCĐ huyện tập trung toàn tâm, toàn lực để khống chế
dịch bệnh. Tổ chức tuyên truyền, triển khai, kiểm tra nghiêm và chịu trách nhiệm
toàn diện về việc thực hiện các Chỉ thị, các quy định về chống dịch Covid-19
thuộc lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách.
2. UBND các xã, thị trấn: Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế lựa chọn hình
thức phù hợp thành lập các điểm khai báo y tế, các điểm test nhanh Covid-19 để
người dân thực hiện khai báo y tế và xét nghiệm nhanh khi về địa phương theo
định. Tuyệt đối không để tình trạng người dân từ địa bàn khác trở về địa phương
mà không biết phải khai báo y tế, test nhanh Covid-19 ở đâu. Tuyên truyền bằng
nhiều kênh thông tin để người dân khi trở về địa phương đến ngay trạm y tế để
xét nghiệm tầm soát trước khi về nhà, nơi cư trú.
3. Các phòng, ban, ngành của huyện, cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn
căn cứ chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh,
các cơ quan đơn vị trong việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch;
đảm bảo 100% các đối tượng phải được xét nghiệm tầm soát theo quy định; 100%
người ra/vào các cơ quan, đơn vị phải được khai báo y tế; 100% các đối tượng
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đến/về tỉnh từ vùng có nguy cơ cao (mức độ 4), vùng phong tỏa phải được xét
nghiệm và phải thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định.
3.1. Trưởng Phòng Nội vụ, thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm toàn
diện trong kiểm tra việc đảm bảo phòng, chống dịch; xét nghiệm tầm soát tại các
phòng, ban, ngành của huyện.
3.2. Trưởng Phòng Tài chính – kế hoạch; Trưởng Phòng Kinh tế & hạ tầng:
tham mưu cho UBND huyện kiểm tra việc đảm bảo phòng, chống dịch; xét
nghiệm tầm soát tại các doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền
3.3. Trưởng Phòng Kinh tế & hạ tầng, thành viên Ban chỉ đạo chịu trách
nhiệm toàn diện trong kiểm tra việc đảm bảo phòng, chống dịch; xét nghiệm tầm
soát tại các trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, doanh nghiệp trên địa bàn.
3.4. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm toàn diện trong kiểm
tra việc đảm bảo phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý; đặc biệt là việc xét
nghiệm tầm soát tại các doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền;
việc phòng chống dịch tại trụ sở cơ quan, đơn vị và các khu dân cư trên địa bàn.
5. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách
xã, thị trấn trực tiếp đi kiểm tra, làm việc; chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra,
giám sát và cùng chịu nhiệm với các địa phương, lĩnh vực mình phụ trách trong
việc tổ chức triển khai các biện pháp cụ thể trong phòng, chống dịch.
6. Các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, các thành viên BCĐ (theo phân
công) phụ trách các xã, thị trấn, lĩnh vực chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra công
tác phòng, chống dịch thuộc địa bàn, lĩnh vực phụ trách.
7. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện trên cơ sở diễn biến tình hình
dịch bệnh, kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp phòng chống dịch trên địa
bàn đảm bảo kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.
9. Đề nghị Văn phòng Huyện ủy: Cập nhật, tổng hợp tình dịch bệnh, báo
cáo thông tin với đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực
Huyện ủy diễn biến tình hình dịch bệnh trong ngày (trước 17h00) và đột xuất.
10. Văn phòng HĐND&UBND huyện: Duy trì họp trực tiếp và trực tuyến
Trung tâm Chỉ huy, cập nhật thông tin diễn biến, trực tiếp báo cáo Trưởng Ban
chỉ đạo, các Phó trưởng Ban chỉ đạo để kịp thời chỉ đạo, xử lý, giải quyết các nội
dung phát sinh.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Huyện ủy viên phụ trách các xã, thị trấn;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.
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