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Vĩnh Tường, ngày 23 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện Thông báo số 509-TB/TU
ngày 22/11/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

HỎA TỐC

Kính gửi:
- Các phòng, ban, cơ quan trực thuộc
UBND huyện;
- Cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Thông báo số 509-TB/TU ngày 22/11/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
về Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Văn bản 10400/CV-BCĐ ngày 22/11/2021 của
Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về thực hiện Thông báo số
509-TB/TU ngày 22/11/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Thông báo số 672-TB/HU
ngày 22/11/2021 của Thường trực Huyện ủy về Thông báo ý kiến của Thường trực
Huyện ủy về nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (sao gửi kèm theo). UBND
huyện yêu cầu:
1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các cơ quan ngành dọc đóng trên
địa bàn, UBND các xã, thị trấn: Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh
ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, Thường trực Huyện ủy tại 03 văn bản nêu trên và Chỉ thị
18/CT-CTUBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để triển khai thực hiện nghiêm
túc, hiệu quả. Mục tiêu là bảo vệ vững chắc “Vùng xanh” và khẩn trương đưa các
địa phương có nguy cơ trở lại “Vùng xanh” sớm nhất.
Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng phương án đảm bảo phòng, chống
dịch theo đúng tinh thần “bốn tại chỗ”, trên nguyên tắc “huyện giữ huyện; xã giữ
xã; làng giữ làng”. Chuyển trạng thái kiểm soát bằng mệnh lệnh hành chính sang
trạng thái tuân thủ, tự giác, tự nguyện, tự kiểm soát, tự kiểm tra xác suất; chuyển
từ việc kiểm soát bên ngoài vào kiểm soát chặt chẽ từ bên trong (cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp và trong từng hộ gia đình). Thực hiện nghiêm túc việc xét nghiệm,
tự thực hiện test nhanh định kỳ cho người lao động, khách đến làm việc, trang bị tủ
thuốc thiết yếu trong cơ quan, đơn vị theo quy định.
Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện tham mưu cho UBND phối
hợp với các Sở, ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra,
quản lý chặt chẽ các hoạt động tập trung đông người (đám cưới, đám hỏi, đám
tang, lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao,…); các cơ sở ăn uống, các dịch vụ được
phép hoạt động trên địa bàn (phải đảm bảo đủ điều kiện mới được kinh doanh)
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2. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện (cơ quan Thường trực BCĐ huyện):
- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện tổ chức việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm
của tập thể, cá nhân lơ là, chủ quan trong quản lý để dịch bệnh lây lan, bùng phát, diễn
biến phức tạp xong trước ngày 27/11/2021 để báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh.
- Tham mưu cho UBND huyện việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành các
Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, quy định...về công tác phòng, chống dịch Covid19 đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Đặc biệt là việc xét nghiệm
tầm soát, sàng lọc định kỳ các khu vực, đối tượng có nguy cơ cao; việc kiểm soát
chặt chẽ người, phương tiện ra vào từng địa phương, đơn vị.
- Căn cứ Chỉ thị 18/CT-CTUBND ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh, tham
mưu cho UBND/BCĐ huyện ban hành các hướng dẫn tạm thời về phòng, chống
dịch để UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện bảo đảm an toàn hiệu quả.
3. Phòng Kinh tế & hạ tầng, Phòng Tài chính- kế hoạch phối hợp với UBND
các xã, thị trấn theo thẩm quyền: đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại
các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt là việc thực hiện 5K, việc xét
nghiệm tầm soát, sàng lọc theo quy định của UBND tỉnh.
4. Phòng Tài chính – kế hoạch: Tham mưu cho UBND huyện đảm bảo kinh
phí cho công tác phòng chống dịch Covid cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên
địa bàn theo quy định.
5. Phòng Văn hóa & thông tin; Trung tâm VH-TT-TT: Đẩy mạnh hơn nữa
công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân chủ động, tự giác trong
công tác phòng, chống dịch; Tuyên truyền ngay đợt cao điểm về phong trào “Toàn
dân tự nguyện xét nghiệm Covid-19”.
6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: điều hành, quản lý chặt chẽ các khu cách ly
tập trung đã được kích hoạt, đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị theo đúng quy định,
không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly, không để công dân trốn cách ly tập
trung và phối hợp hỗ trợ địa phương thực hiện truy vết phòng, chống dịch. Thực
hiện phòng, chống dịch Covid cho công dân đến khám tuyển nghĩa vụ quân sự
vòng huyện bảo đảm an toàn, theo đúng quy định.
7. Công an huyện chủ trì, chỉ đạo lực lượng công an xã tiếp tục duy trì hoạt
động tại các chốt kiểm soát, hướng dẫn phòng, chống dịch theo quy định; bảo đảm
kiểm soát chặt chẽ công dân đi từ vùng dịch về, công dân ra/vào địa phương; chịu
trách nhiệm đảm bảo an ninh trong phòng, chống dịch. Phối hợp với các cơ quan,
đơn vị, UBND các xã thị trấn trong việc truy vết, khoanh vùng đối tượng và đảm
bảo an ninh trật tự trong khu cách ly. Tăng cường xử phạt nghiêm các trường hợp
thực hiện chưa đúng quy định về cách ly, khai báo y tế, không chấp hành quy định
trong việc phong tỏa để dập dịch.
8. UBND các xã, thị trấn:
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- Tiếp tục tăng cường hoạt động Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia trong việc
giám sát các trường hợp cách ly tế tại nhà, phát hiện kịp thời những trường hợp vi
phạm để xử lý theo quy định.
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trên địa
bàn; xây dựng phương án chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”. Lấy thôn, tổ
dân phố làm cơ sở, trên nguyên tắc “làng giữ làng, thôn giữ thôn, tổ dân phố giữ tổ
dân phố”. Tuyệt đối không để người dân đi/về địa phương mà không được kiểm
soát, nhất là người về từ vùng dịch.
- Các địa phương đang có dịch, khẩn trương triển khai các biện pháp mạnh,
quyết liệt, khoanh vùng hẹp nhất có thể, thần tốc truy vết, xét nghiệm để bóc tách
F0 ra khỏi cộng đồng, cách ly F1, F2 theo quy định. Đảm bảo ổn định an ninh trật
tự và an sinh xã hội. Khẩn trương đưa địa phương trở lại “Vùng xanh” trong thời
gian ngắn nhất. Các địa phương còn lại kiểm soát chặt chẽ địa bàn, tuyệt đối không
để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, giữ vững “Vùng xanh” an toàn
- UBND/BCĐ PCD Covid-19 xã Bồ Sao, Lũng Hòa tổ chức kiểm điểm làm
rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân lơ là, chủ quan trong quản lý để dịch bệnh lây
lan, bùng phát, diễn biến phức tạp, báo cáo UBND huyện xong trước ngày
26/11/2021.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.
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