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V/v triển khai thực hiện văn bản
10329/UBND-VX1 ngày
19/11/2021 của UBND tỉnh về tiếp
tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các
biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 20 tháng 11 năm 2021

HỎA TỐC
Kính gửi:
- Ủy ban MTTQ VN huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Công an huyện;
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện văn bản 10329/UBND-VX1 ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh
về tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID19; Văn bản 638-CV/HU ngày 20/11/2021 của Huyện ủy Vĩnh Tường về triển
khai văn bản 10329/UBND-VX1 ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh. UBND huyện
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; UBND các xã, thị trấn, các cơ
quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn:
1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ quyết
liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng
chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh tỉnh; Thực hiện nghiêm các nội dung Bộ Y tế tại Công
văn số 9830/BYT-DP ngày 19/11/2021. Văn bản số 10282/CV-BCĐ ngày
18/11/2021; số 10108/CV-BCĐ ngày 13/11/2021 của Ban chỉ đạo tỉnh và các văn
bản chỉ đạo khác liên quan. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
đối với cá nhân (5K) và tổ chức trong tất cả các lĩnh vực ngay cả khi đã tiêm vắc
xin đầy đủ cho các đối tượng được chỉ định.
2. Trung tâm Y tế huyện:
- Xin ý kiến Sở Y tế về chuyên môn, tham mưu cho UBND huyện thực
hiện giải pháp cấp bách, tạm thời, phong tỏa khu vực ổ dịch với tinh thần linh
hoạt, thích ứng; sau 03 ngày thực hiện phong tỏa, đánh giá kỹ nguy cơ để điều
chỉnh biện pháp phù hợp, gỡ bỏ phong tỏa nếu có thể, không để ách tắc sản xuất
kinh doanh, lưu thông hàng hóa và sinh hoạt của người dân.
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- Rà soát, đảm bảo sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, sinh
phẩm xét nghiệm, hóa chất ... để sẵn sàng kích hoạt Cơ sở điều trị người bệnh
COVID-19 cấp huyện với quy mô 170 giường; Sẵn sàng kích hoạt Trạm y tế lưu
động, Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. Xây dựng khung nhân
lực của các cơ sở điều trị COVID-19 cấp huyện theo văn bản số 4299/SYT-TCCB
ngày 15/11/2021 của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.
- Đảm bảo sẵn sàng cơ số test kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2 theo Kế
hoạch 218/KH-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh;
- Chủ trì việc xét nghiệm tầm soát nguy cơ từ 3%-5% đối tượng có nguy
cơ (khi cần thiết có thể tăng tỷ lệ cao hơn) nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao
như chợ, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp....
3. Văn phòng HĐND&UBND huyện: Giúp UBND/BCĐ huyện Hoàn
thiện, bổ sung kế hoạch phương án phòng, chống dịch Covid-19 đáp ứng với các
tình huống, cấp độ dịch trên địa bàn. Yêu cầu, trong kế hoạch/phương án phòng
chống dịch Covid-19 phải nêu rõ nội dung phối hợp trong triển khai phòng chống
dịch, trách nhiệm của đơn vị chủ trì, trách nhiệm đơn vị phối hợp, hỗ trợ, nguồn
kinh phí triển khai thực hiện.
4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Triển khai thực hiện nghiêm các quy
định phòng, chống dịch tại các khu cách ly y tế tập trung, không để lây nhiễm
chéo trong khu cách ly.
5. Công an huyện: Phối hợp với ngành y tế truy vết triệt để, không bỏ sót
các F1, F2; hỗ trợ lực lượng các chốt kiểm soát; đảm bảo an ninh, trật tự và việc
chấp hành các quy định chống lây lan dịch bệnh trong khu vực phong tỏa.
6. Phòng Văn hóa & thông tin; Trung tâm VH-TT-TT: Tăng tần suất
tuyên truyền, cảnh báo mức độ nguy hiểm để người dân không lơ là, chủ quan;
đưa tin về các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 bị
khởi tố, xử phạt vào các khung giờ vàng.
7. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tiếp tục thực
hiện nghiêm các biện pháp đảm bản an toàn COVID-19, thường xuyên đánh giá,
cập nhật lên hệ thống An toàn COVID-19.
8. UBND/BCĐ các xã, thị trấn:
- Các địa phương có ca mắc trong cộng đồng phải tiếp tục phối hợp tốt với
các đơn vị hỗ trợ của tỉnh, huyện, thần tốc truy vết, cách ly, khoanh vùng gọn, xét
nghiệm nhanh để tách F0 ra khỏi cộng đồng theo phương châm 4 tại chỗ; không
để lây lan, bùng phát trong cộng đồng.

3
- Tiếp tục áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người đến/về từ
vùng dịch cấp độ 3 và cấp độ 4 theo đúng tinh thần Văn bản số 9600/CV-BCĐ
ngày 28/10/2021 và 9650/CV-BCĐ ngày 31/10/2021 của Ban chỉ đạo tỉnh.
- Triển khai các nội dung của văn bản đến các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp, trường học đóng trên địa bàn.
Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Thủ trưởng
các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm
túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND
huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Lê Chí Thái

