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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỎA TỐC

Kính gửi:
- Công an huyện;
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Đêm ngày 17/11/2021, trên cơ sở kết quả xét nghiệm diện rộng trong cộng
đồng, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Vĩnh Tường tiếp tục có những diễn
biến phức tạp, khó lường hơn. Thực hiện Thông báo 669-TB/HU ngày 17/11/2021
của Huyện uỷ Vĩnh Tường về thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ
về áp dụng một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19, để đảm
bảo công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân trên
địa bàn, Ban Chỉ đạo huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn
triển khai thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp, tạm thời như sau:
1. UBND các xã, thị trấn:
- Triển khai tuyên truyền, khuyến nghị người dân dừng toàn bộ các hoạt
động không thiết yếu: các nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo; không tham gia các hoạt
động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí tại các địa điểm công cộng, khu du lịch;
Dừng mở cửa, phục vụ và sử dụng các dịch vụ của các loại hình kinh doanh không
thiết yếu (quán cà phê, phục vụ đồ uống, nhà hàng, quán ăn, cơ sở phục vụ ăn
uống tại chỗ, các khu vui chơi; cửa hàng quần áo; dày dép, hàng điện tử, điện
máy; đồ chơi trẻ em; thiết bị thể thao chăm sóc sức khỏe; hiệu sách), ... Người dân
không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết; không tụ tập đông người, tổ chức
liên hoan, ăn uống, tiệc tùng; việc tổ chức lễ hỏi, cưới xin, ma chay chỉ thực hiện
trong phạm vi gia đình từ 0h00’ ngày 18/11/2021 để phục vụ việc truy vết, khoanh
vùng và lấy mẫu xét nghiệm tầm soát dịch bệnh.
- Quản lý chặt chẽ công dân đi/đến địa bàn; Tuyên truyền, nâng cao ý thức
người dân trong khai báo y tế trung thực, thực hiện tốt nguyên tắc 5K, chấp hành
nghiêm các quy định và tự giác thực hiện tốt các khuyến nghị về phòng chống
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dịch. Chỉ đạo lực lượng công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm.
2. Trung tâm Y tế huyện:
- Phối hợp với các đơn vị y tế tổ chức triển khai xét nghiệm tầm soát đối
với học sinh các cấp học trên địa bàn, người dân buôn bán tại các chợ, các cơ sở
kinh doanh và xét nghiệm diện rộng với nhân dân (ưu tiên trước mắt là các xã, thị
trấn khu vực phía Bắc).
- Xây dựng kế hoạch, chủ động phương án đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin
cho công dân trên địa bàn huyện (tiêm vét mũi 1, tiêm mũi 2) đảm bảo an toàn,
đúng quy định.
3. Công an huyện chủ trì: Siết chặt hoạt động của các chốt, đảm bảo an
ninh trật tự cũng như việc thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch tại các
khu vực phong tỏa và các địa bàn nguy cơ cao. Chỉ đạo công an xã tăng tường tuần
tra; xử lý nghiêm các trường hợp người dân không chấp hành các quy định phòng,
chống dịch.
4. Phòng Giáo dục & đào tạo: Quản lý, theo dõi chặt chẽ giáo viên và học
sinh các nhà trường. Xây dựng kế hoạch, phương án chuyển trạng thái dạy học từ
trực tiếp sang trực tuyến đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
5. Trung tâm VH-TT-TT phối hợp với UBND các xã, thị trấn: Đẩy mạnh
tuyên truyền, tăng tần suất phát thanh để tuyên truyền người dân nâng cao nhận
thức chấp hành, ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch của chính quyền, tự giác
thực hiện các biện pháp khuyến nghị vì an toàn tính mạng, sức khỏe của chính
người dân, thực hiện tốt khuyến cáo 5K và các biện pháp tự bảo vệ bản thân khỏi
nguy cơ dịch bệnh.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.
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