ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 478/UBND-VP

Vĩnh Tường, ngày 02 tháng 3 năm 2021

V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ tại Thông báo số
31/TB-VPCP ngày 25/02/2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn.
Thực hiện Văn bản số 1284/UBND-VX1 ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số
31/TB-VPCP ngày 25/02/2021; Để tiếp tục chủ động phòng, ngừa, giảm nguy
cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính
mạng cho nhân dân; Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch
bệnh huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức và UBND các xã, thị trấn thực
hiện nghiêm một số nội dung sau:
1. Nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác phòng, chống dịch; tuyệt đối không
lơ là, chủ quan; tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch hiệu
quả, vừa phát triển kinh tế. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo
của tỉnh, và Văn bản số 452/UBND-VP ngày 28/02/2021 của UBND huyện về
việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi các cơ sở
kinh doanh, dịch vụ mở cửa trở lại.
2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (trước hết là đeo khẩu
trang, trong đó tăng cường sử dụng khẩu trang vải), không tụ tập đông người,
thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà
máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
3. Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp tục chủ trì, phối hợp với Trung
tâm Y tế huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu kịp thời nội dung
theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ.
4. Giao Công an huyện chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành
tuần tra kiểm soát các tuyến đường, địa điểm tập trung đông người để tăng
cường kiểm soát phương tiện, công dân từ các tỉnh, thành phố khác và phát
hiện kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn; kiên quyết xử lý
nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong phòng, chống
dịch bệnh.

5. Trung tâm Y tế huyện triển khai lấy mẫu kịp thời để xét nghiệm theo thứ
tự ưu tiên, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của UBND tỉnh, BCĐ tỉnh
và báo cáo kịp thời về BCĐ huyện.
6. Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT-TT, Cổng thông tin giao tiếp điện tử
huyện cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch
Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát huy tốt hệ thống đài
truyền thanh cấp xã, khu dân cư để tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn, khu
dân cư, tổ dân phố để cán bộ, đảng viên và nhân dân không chủ quan, lơ là và
nâng cao tinh thần cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch. Yêu cầu người
dân cài đặt Bluzone , NCOVI.
7. UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường hơn nữa việc truy vết, điều
tra dịch tễ, xác minh, lập danh sách theo dõi, giám sát chặt chẽ tất cả các
trường hợp đã đến và lưu trú tại các vùng có dịch về địa phương; hướng dẫn
công dân khai báo y tế, ra quyết định cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú, tự theo dõi
sức khỏe; báo cáo kịp thời cơ quan y tế khi có biểu hiện sức khỏe bất thường có
liên quan đến Covid-19 để được xử lý kịp thời.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đóng trên địa bàn, UBND các xã, thị
trấn và nhân dân nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;(b/c)
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Lê Chí Thái
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