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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3289/UBND – VP

Vĩnh Tường, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Thông báo
kết luận số 257/TB-UBND ngày
17/10/2021 thông báo kết luận của
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành
tại cuộc họp BCĐ về công tác
phòng, chống dịch Covid-19
HỎA TỐC

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.
Tính đến ngày 17/10/2021, đã qua 78 ngày, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
không phát hiện ca mắc mới ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch
bệnh COVID-19 hiện nay trên cả nước tiếp tục vẫn diễn biến phức tạp, khó lường,
trong những ngày gần đây, sau thời gian nới lỏng giãn cách xã hội tại các tỉnh, thành
phố Khu vực phía Nam, một số lượng lớn người dân di chuyển từ các địa phương có
dịch trở về quê (đặc biệt từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An),
trong đó đã ghi nhận nhiều người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 tại một số tỉnh, thành
phố nơi người dân trở về. Có thể thấy, dịch sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào trên địa bàn
tỉnh nếu các cấp, ngành, địa phương và người dân lơ là, chủ quan, không tuân thủ
nguyên tắc và quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Trung
ương và của tỉnh.
Thực hiện Thông báo kết luận số 257/TB-UBND ngày 17/10/2021 thông báo
kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp BCĐ về công tác
phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 562-CV/HU ngày 18/10/2021 của Huyện
ủy Vĩnh Tường về triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 257/TB-UBND ngày
17/10/2021 thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp
BCĐ về công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND huyện Vĩnh Tường chỉ đạo
như sau:
1. Thống nhất xác định cấp độ dịch của huyện Vĩnh Tường hiện nay là cấp
độ 2: Chuyển trạng thái các cơ quan từ tham gia chống dịch thành vừa tham gia
chống dịch, vừa kiên quyết tự bảo vệ mình; chuyển hướng chiến chiến lược từ “bao
vây vòng ngoài” sang “Nới lỏng mọi hoạt động; siết chặt quản lý bên trong các cơ
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quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương”; tăng cường kiểm soát chặt chẽ đến từng
cơ quan, đơn vị, địa phương, hộ gia đình và mọi người dân trên địa bàn huyện.
2. Căn cứ Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh
về Ban hành hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch bệnh COVID-19” trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày
15/10/2021 của UBND tỉnh về Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, yêu cầu các phòng, ban, ngành, địa phương theo chức
năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.
3. Dừng việc xét nghiệm SAR-CoV-2 và kiểm tra xét nghiệm tại các chốt;
Đổi tên các chốt kiểm soát dịch Covid-19 thành các “Tổ hỗ trợ liên ngành” hỗ trợ
khai báo y tế khi vào tỉnh qua địa bàn huyện.
4. Nhất quán “xây dựng từng xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp là những pháo đài vững chắc trong việc kiểm soát và phòng, chống
dịch. Mỗi người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là một chiến sỹ”;
cụ thể:
4.1. Đặc biệt phát huy vai trò của Tổ Covid cộng đồng và Tổ liên gia tự quản
trong khu dân cư và Tổ an toàn Covid trong doanh nghiệp.
Chủ động giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng và
phát hiện những người những người lạ, người về từ vùng có dịch một cách kịp thời
để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp (thay cho việc kiểm soát tại
các chốt).
4.2. Các phòng, ban, ngành, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh phải tự xây
dựng kế hoạch, nội quy an toàn phòng chống dịch; được phép tự mua Kit test và tổ
chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên tại cơ quan, đơn vị cho người có nguy cơ
lây nhiễm COVID-19 cao, cho khách đến làm việc hàng ngày theo hướng dẫn của
ngành Y tế.
Người đứng đầu của từng cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh tự quy
định việc test thử nhanh của đơn vị mình và tự chịu trách nhiệm về an toàn phòng,
chống dịch của cơ quan mình phụ trách.
5. Văn phòng HĐND&UBND huyện:
- Tổng hợp, cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn huyện và các xã, thị trấn báo
cáo Sở Y tế hằng ngày kể từ ngày 19/10/2021.
- Lập danh sách để triển khai tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi gửi Sở Y tế tổng hợp
chung để tổ chức tiêm ngay theo thứ tự từ 17 đến 12 tuổi ngay khi có Vắc xin.
6. Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, căn cứ chức năng,
nhiệm vụ kiểm tra công tác phòng, chống dịch các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
thuộc lĩnh vực ngành mình phụ trách.
7. Giao Trung tâm Y tế huyện:
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- Tham mưu cho UBND huyện kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động (danh
sách cán bộ, phương tiện, thiết bị...), tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng
đồng và có kế hoạch cung cấp ô xy y tế cho các trạm y tế xã, thị trấn để đáp ứng khi
có dịch xảy ra theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế Vĩnh Phúc.
- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, UBND các xã, thị trấn triển
khai, đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và đảm bảo an
toàn trong quá trình tiêm chủng.
8. Phòng Văn hóa & thông tin, Trung tâm Văn hóa – thông tin – thể thao,
UBND các xã, thị trấn: tích cực tuyên truyền bằng mọi hình thức để người dân được
biết tác dụng của việc tiêm vắc xin phòng COVID19 đảm bảo toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức, lao động và toàn thể nhân dân hiểu rõ “vắc xin tốt nhất là vắc xin
được tiêm sớm nhất” tuyệt đối không chờ đợi, lựa chọn vắc xin.
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, Thường trực HĐND (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.
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