ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:3283 /UBND – VP

Vĩnh Tường, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Thông báo
số 451-TB/TU ngày 08/10/2021 của
Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Thông báo số
574-TB/HU ngày 11/10/2021 của
Huyện ủy Vĩnh Tường

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 451TB/TU ngày 08/10/2021 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa
bàn tỉnh; Thông báo số 574-TB/HU ngày 11/10/2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của
Thường trực Huyện ủy về một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. UBND
huyện Vĩnh Tường đề nghị Thủ trưởng các các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư,
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc,
UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Rà soát lại
toàn bộ quy trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, ra quyết định, công tác quản lý nhà
nước… theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, chống
dịch Covid-19; hoàn thiện, lưu trữ đầy đủ hồ sơ, văn bản, công tác triển khai thực
hiện theo đúng quy định. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đặc biệt trong công
tác phòng, chống dịch bệnh; khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng của dịch bệnh; tập
trung tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực cho phòng,
chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu,
kế hoạch đã đề ra; đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giữ vững
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo cung ứng, lưu thông hàng hóa
phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.
2. Văn phòng HĐND&UBND huyện: Căn cứ các văn bản quy định, hướng
dẫn của cấp trên hoàn thiện các phương án, kịch bản phòng chống dịch phù hợp
với tình hình mới, tư duy chống dịch mới, có tính khả thi cao; phối hợp với các cơ
quan chuyên môn để đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm
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2022 theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19”.
3. Trung tâm Y tế huyện: Nâng cao năng lực điều trị, nhất là năng lực điều
trị bệnh nhân Covid-19; sử dụng trang thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ điều trị; xây dựng
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực điều trị, năng lực phòng, chống
dịch cho đội ngũ y, bác sỹ đáp ứng yêu cầu trong các tình huống, kịch bản dịch
bệnh diễn biến phức tạp; Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nhân lực thực hiện tiêm chủng
vắc xin ngừa Covid-19 với số lượng lớn, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng đối với các
đối tượng ưu tiên.
4. Phòng Lao động –TB&XH: phối hợp với UBND các xã, thị trấn đẩy
nhanh tiến độ hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh
hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.
5. UBND các xã, thị trấn:
- Chỉ đạo hoạt động của các tổ covid cộng đồng, tổ liên gia tự quản thực
hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch; kiểm soát dịch chặt
chẽ từ bên trong, ngăn chặn hiệu quả dịch xâm nhập từ bên ngoài.
- Duy trì hoạt động các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn, đặc biệt là tại những
địa bàn giáp ranh với tỉnh/thành khác, địa bàn có người dân giao thương, qua lại
nhiều với các địa phương đang có dịch, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan, bùng
phát trên địa bàn quản lý.
Đề nghị Thủ trưởng các các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các cơ
quan ngành dọc đóng trên địa bàn; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.
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