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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:        /TB - UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       Vĩnh Phúc, ngày    tháng     năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 
 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành 

 tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc 

 

Ngày 22/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng Ban chỉ đạo họp Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc; Kết luận cuộc họp, Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trên thế giới 

hiện ghi nhận trên 96 triệu ca và trên 2 triệu trường hợp tử vong do Covid-19 tại 

220 quốc gia và vùng lãnh thổ; Ngay từ đầu năm 2021, Thường trực Ban Bí thư 

đã có Điện ngày 05/01/2021; Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 

05/01/2021 về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19; Tỉnh ủy đã có Văn bản 

chỉ đạo số 209-CV/TU ngày 13/01/2021về tăng cường phòng, chống dịch 

Covid-19; 

Để bảo vệ tốt nhất an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân; đảm bảo 

đón Tết Tân Sửu an toàn, vui tươi; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Chủ tịch UBND cấp huyện, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh: 

1. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh; đặc biệt triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 

01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Đề cao trách nhiệm của 

người đứng đầu; quán triệt tinh thần cảnh giác chống dịch ở mức cao nhất; tuyệt 

đối không chủ quan, lơ là; tiếp tục các nội dung tại Thông báo kết luận số 

28/TB-UBND ngày 08/02/2020 của UBND tỉnh; đồng thời thực hiện các biện 

pháp phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, xử 

phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định; hạn chế tập trung đông 

người, hạn chế tổ chức các lễ hội.  

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khẩn trương có Văn bản báo cáo UBND 

tỉnh về những lễ hội sẽ dừng tổ chức; quy mô các lễ hội sẽ tổ chức nhân dịp mùa 

lễ hội Xuân Tân Sửu; các cơ quan, địa phương đứng ra tổ chức lễ hội phải triển 

khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phải 

chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc tổ chức của mình. 
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- Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khai thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhất là trên các 

phương tiện giao thông công cộng, nhà ga, bến tàu, bến xe. 

3. Công an tỉnh:  

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường quản lý chặt công tác quản lý tạm trú, tạm 

vắng và cư trú trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời người nhập 

cảnh trái phép lưu trú tại địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và xử lý 

nghiêm cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú. 

- Giao nhiệm vụ cho lực lượng công an cấp xã, phát động phong trào quần 

chúng, huy động mặt trận và các đoàn thể tại cơ sở, đề nghị mỗi người dân, từng 

gia đình, tổ dân phố, khu dân cư chủ động phát hiện, khai báo về các trường hợp 

nhập cảnh trái phép. 

4. Sở Y tế :  

- Chỉ đạo Ban điều hành cách ly y tế tập trung tự nguyện tại Khách sạn 

Dic Star thực hiện nghiêm ngặt quy định về cách ly tập trung; tuyệt đối không 

để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng.  

- Chỉ đạo ngành y tế thực hiện chế độ công tác với tinh thần sẵn sàng ứng 

phó mọi tình huống dịch bệnh. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, sinh 

phẩm, thuốc cho công tác phòng chống dịch. 

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện, khoanh vùng, 

xử lý triệt để ngay khi phát hiện, thực hiện nghiêm túc phương châm “bốn tại 

chỗ” trong công tác phòng, chống dịch. 

- Hoàn thiện lại báo cáo sơ kết 1 năm của Ban chỉ đạo theo ý kiến góp của 

các thành viên BCĐ; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, cơ quan liên quan đề 

xuất bổ sung kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo; tính đủ chế độ theo quy 

định cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch; đề xuất phương án kinh phí 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021; báo cáo UBND tỉnh.  

5. UBND các huyện, thành phố: 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát; có giải pháp phòng, chống dịch đối với 

các khu vui chơi, tập trung đông người, hoạt động bắn pháo hoa…quản lý chặt 

chẽ các khu vực chợ, siêu thị,  trung tâm thương mại…; xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm, trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra vi phạm. Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh 

về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn. 

- Chỉ đạo chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động các gia 

đình có người thân đang ở nước ngoài muốn về nước tuyệt đối không nhập cảnh 

trái phép; các trường hợp được phép nhập cảnh về nước bằng đường bộ có hoàn 

cảnh thực sự khó khăn được xem xét, hỗ trợ kinh phí cách ly. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông: 
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- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tăng cường Tập trung 

tuyên truyền Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

chỉ đạo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và của UBND tỉnh. 

- Tăng cường thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo 

người dân đề cao cảnh giác, thực hiện yêu cầu 5K trong phòng chống dịch bệnh 

như khuyến cáo của Bộ Y tế, hạn chế tập trung đông người, chủ động phát hiện, 

thông báo cho các cơ quan chức năng về các trường hợp nhập cảnh trái phép, vi 

phạm quy định phòng, chống dịch. 

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh 

tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ 

động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát huy vai 

trò, trách nhiện của mỗi người daab trong công tác bảo bệ, nâng cao sức khỏe 

của bản thân và cộng đồng. 

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp 

Ban Chỉ đạo; thông báo để các đơn vị biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- TTTU, TTHĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện thành phố; 

- Các cơ quan TƯ đóng trên địa bàn 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ; 
- CV: NCTH; 

- Lưu VT, (Tr         b). 

TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

                        

 

 

 

               Đỗ Thị Thanh Hương 
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