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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 87/UBND - VP

Vĩnh Tường, ngày 11 tháng 01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện văn bản 229/CV-BCĐ ngày
11/01/2022 của BCĐ tỉnh về tăng cường
thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 trước, trong và sau Tết
Nguyên đán Nhâm Dần 2022

HỎA TỐC

Kính gửi:
- Ủy ban MTTQVN huyện Vĩnh Tường;
- 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.
Những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước tiếp tục
diễn biến rất phức tạp, hàng ngày số ca mắc có xu hướng tăng nhanh. Đặc biệt,
thành phố Hà Nội trung bình gần 3.000 ca mắc mỗi ngày, các tỉnh giáp với Hà
Nội như Hưng Yên, Bắc Ninh trung bình gần 400 ca mắc mỗi ngày,.. Hàng ngày,
dòng người di chuyển từ thành phố Hà Nội về Vĩnh Phúc với số lượng lớn, dẫn
tới số ca mắc mới tăng cao, gây quá tải hệ thống y tế, chỉ tính từ ngày 01/01 đến
ngày 09/01/2022 toàn tỉnh đã ghi nhận gần 150 ca dương tính với SARS-CoV-2
có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với người trở về từ Hà Nội.
Trước tình hình đó, ngày 11/01/2022, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành văn
bản văn bản 229/CV-BCĐ để tăng cường thực hiện đợt cao điểm phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh và chỉ đạo của Huyện ủy Vĩnh
Tường tại Thông báo 749-TB/HU ngày 10/01/2022 về thông báo ý kiến của
Thường trực Huyện ủy về nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản 741CV/HU ngày 11/01/2022 về triển khai văn bản 229/CV-BCĐ ngày 11/01/2022
của BCĐ tỉnh, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể
huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện quyết liệt một số
nội dung sau:
1. Yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, người lao động không đi ra ngoài
tỉnh và đến khu vực có nguy cơ cao khi không thực sự cần thiết. Trường hợp do
nhu cầu phải di chuyển, yêu cầu thực hiện nghiêm 5K, đồng thời trước khi trở về
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tỉnh phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính mới được vào
cơ quan làm việc và trở về với gia đình.
2. Đối với người đến/về địa phương từ khu vực nguy cơ cao, các tỉnh thành
khác, đặc biệt là thành phố Hà Nội: UBND xã, thị trấn thông báo đến từng cơ
quan, đơn vị, hộ dân trên địa bàn để với người đến/về Vĩnh Phúc từ khu vực nguy
cơ cao, các tỉnh, thành phố khác, đặc biệt là thành phố Hà Nội biết và thực hiện
nghiêm những quy định sau:
2.1. Khi đến liên hệ công tác, làm việc, giao dịch cần thực hiện xét nghiệm
SARS-CoV-2 bằng Test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính trước khi vào
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, đồng nghiệp và
đối tác.
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải chuẩn bị sẵn cơ số kit test thử
nhanh tại cơ quan để tạo điều kiện tối đa cho khách phải kiểm tra, đảm bảo an
toàn trước khi vào làm việc.
2.2. Yêu cầu người dân liên hệ với Trạm Y tế xã, thị trấn nơi cư trú để khai
báo y tế và vận động người dân tự thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng Test
nhanh kháng nguyên, cho kết quả âm tính trước khi trở về để đảm bảo sức khỏe
cho bản thân, gia đình, hàng xóm và cộng đồng. Các trường hợp không tuân thủ
thực hiện, nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng phải chịu trách nhiệm trước
pháp luật. (Ngoài Trạm Y tế, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiên cứu bố trí
thêm các địa điểm khai báo y tế và test nhanh cho phù hợp với tình hình địa
phương)
3. Nghiêm cấm tổ chức ăn uống, hội họp, gặp mặt, liên hoan cuối năm, tổ
chức mừng thọ, mừng xuân đông người dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán
Nhâm Dần năm 2022. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Tổ Covid cộng đồng, Tổ
liên gia tự quản giám sát việc thực hiện theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm. Đảm bảo làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện, cơ
quan giữ cơ quan, doanh nghiệp giữ doanh nghiệp... để thực hiện phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Thủ trưởng cơ quan, đơn
vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm thuộc
cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ trách.
4. UBND các xã, thị trấn tuyên truyền để người dân tham gia tiêm chủng
vắc xin phòng COVID-19 đủ số mũi khi có thông báo. Trường hợp chưa được
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tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, có hình thức hướng dẫn người dân liên hệ
và đăng ký tiêm với với UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã,
thị trấn nơi cư trú.
5. Đề nghị UB MTTQ huyện triển khai vận động toàn thể người dân trên
địa bàn huyện tăng cường giám sát, thông tin tố giác các tổ chức, cá nhân vi pháp
các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để bảo vệ sức khỏe cho bản
thân, gia đình, làng xóm và cộng đồng.
6. Phòng Văn hóa & thông tin; Trung tâm VH-TT-TT, UBND các xã, thị
trấn: Chỉ đạo tuyên truyền công khai số điện thoại đường dây nóng Trung tâm
Chỉ huy huyện và các xã, thị trấn để giải đáp thắc mắc, tiếp nhận phản ánh của
người dân và tuyên truyền các nội dung chỉ đạo tại văn bản này.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên BCĐ huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.
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