ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3696/UBND - VP

Vĩnh Tường, ngày 17 tháng 11 năm 2021

V/v
thực
hiện
văn
bản
10237/UBND-NN4 của UBND tỉnh
về khẩn trương chỉ đạo thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch trên
địa bàn huyện Vĩnh Tường

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.
Thực hiện văn bản 10237/UBND-NN4 của UBND tỉnh về khẩn trương chỉ
đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Vĩnh Tường và
văn bản 631-CV/HU ngày 17/11/2021 của Huyện ủy Vĩnh Tường về triển khai văn
bản 10237/UBND-NN4 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. UBND huyện chỉ đạo như
sau:
1. Công an huyện: Đảm bảo an ninh trật tự trong các khu vực phong tỏa, các
chốt kiểm soát đã được thành lập.
2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Quản lý tốt các khu cách ly tập trung của
huyện, đề xuất việc mở rộng, thành lập mới các khu cách ly.
3. Văn phòng HĐND&UBND huyện (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo
huyện): Tham mưu cho UBND huyện văn bản thông tin đến UBND các
huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh cũng như ở tỉnh/thành khác về thông tin liên
quan đến các ca nhiễm. Tham mưu cho UBND huyện các biện pháp khoanh vùng,
giãn cách, phong tỏa phù hợp và kịp thời với diễn biến dịch.
4. UBND xã Bồ Sao Lũng Hòa: Kịp thời đánh giá tình hình phân loại, xác
định cấp độ dịch để triển khai kịp thời các biện pháp cấp bách trong phòng, chống
dịch. Tiếp tục điều tra, truy vết, duy trì trật tự, giãn cách tại các khu vực có nguy cơ
cao.
5. UBND xã Yên Lập, Việt Xuân, Cao Đại và các địa phương có người dân
làm ăn, buôn bán đi/về nhiều với tỉnh Phú Thọ: siết chặt lại công tác phòng, chống
dịch, đặc biệt là quản lý đối với công dân buôn bán, kinh doanh với các địa
phương của tỉnh Phú Thọ. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế
tối đa đi ra ngoài, hạn chế tiếp xúc và tự thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân
khỏi nguy cơ dịch bệnh (5K).
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6. UBND các xã, thị trấn: cập nhật kịp thời các thông tin về các ca nhiễm,
nghi nhiễm trên địa bàn để triển khai điều tra truy vết.Thông báo rộng rãi cho toàn
thể nhân dân trên địa bàn về lịch trình di chuyển của các ca nhiễm đã được xác
định, người đã đến điểm dịch chợ Bồ Sao từ ngày 05/11/2021 để khai báo y tế và
lấy mẫu xét nghiệm. Toàn thể nhân dân, nếu biểu hiện sốt, ho, khó thở cần tự đi
xét nghiệm hoặc liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được lấy mẫu, xét nghiệm. Chỉ
đạo Tổ covid cộng đồng, tổ liên gia tự quản phối hợp với lực lượng công an truy
vết thần tốc để khoanh vùng, cách ly. Tổ chức rà soát, thống kê các trường hợp thu
mua nông sản, phế liệu, các trường hợp buôn bán hằng ngày, đi giao hàng, thực
phẩm, lái xe dịch vụ,… và thông báo cho các trường hợp này định kỳ thực hiện
việc xét nghiệm để tầm soát để kịp thời phản ứng nếu xuất hiện ca nhiễm.
5. Trung tâm Y tế huyện: Căn cứ hướng dẫn của Sở Y tế tham mưu cho
UBND huyện về chuyên môn đối với chủ trương thí điểm cách ly F1 tại nhà để có
thể thực hiện ngay nếu các khu cách ly tập trung bị quá tải. Phối hợp với các đơn
vị y tế hỗ trợ, khẩn trương thực hiện lấy mẫu với các đối tượng nguy cơ cao và tiếp
tục lấy mẫu định kỳ với người dân ở các vùng dịch.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị 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;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.
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