
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

BCĐ CÔNG TÁC PCD 

 COVID-19 TỈNH  

Số:          /CV-BCĐ 

V/v triển khai thực hiện Văn bản 
số 392-TB/TU ngày 02/8/2021 

của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Phúc,  ngày        tháng    năm 2021 

  

Kính gửi:  

     - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số 392-TB/TU ngày 

02/8/2021 Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về triển khai các giải pháp 

cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (được sao gửi kèm theo); Nhằm khắc 

phục các hạn chế trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch mà Thường trực Tỉnh ủy đã nêu tại Thông báo; với tinh thần tuyệt đối 

không lơ là chủ quan, ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân; bảo 

vệ thành quả đã đạt được, ngăn chặn và tiến đến chiến thắng đại dịch Covid-

19; Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng các 

Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh: 

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;  Đặc biệt 

triển khai thực hiện nghiêm Thông báo số 392-TB/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh 

ủy Vĩnh Phúc; Quyết định số 2011/QĐ-CT ngày 28/7/2021, Quyết định số 

1948/QĐ-UBND ngày 18/7/2021, Văn bản số 6380/UBND-NN1 ngày 

29/7/2021, số 6446/UBND-VX1 và các Văn bản chỉ đạo khác liên quan. 

2 . Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo):   

2.1. Trên cơ sở Nghị quyết về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông 

qua ngày 31/7/2021; Kịch bản số 4022/KB-BCĐ ngày 26/5/2021 của Ban chỉ đạo 

tỉnh, khẩn trương hoàn thiện phương án phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh trong thời gian tới, trong đó rất cụ thể, chi tiết các nội dung, yêu cầu cho từng 

cấp độ dịch bệnh; báo cáo UBND tỉnh trong ngày 05/8/2021. 
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2.2. Trên cơ sở Phương án số 4298/PA-UBND ngày 03/6/2021 của UBND 

tỉnh về Dự phòng thành lập Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 cấp huyện, hướng 

dẫn của Bộ Y tế, chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, bổ sung rõ về danh 

mục cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế; nhân lực y tế, khung quản lý, điều 

hành và các quy định bắt buộc để Cơ sở hoạt động hiệu quả; báo cáo UBND tỉnh 

trước ngày 07/8/2021. 

2.3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND cấp huyện tiếp tục 

tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định xây dựng một bộ khung tối thiểu đối 

với các khu cách ly tập trung: có quy định cụ thể về số người tối đa đối với 1 khu 

cách ly; quy định về địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện; khung 

quản lý, điều hành, lực lượng bảo đảm bên trong, bên ngoài khu cách ly; việc đảm 

bảo hậu cần phục vụ sinh hoạt hằng ngày...; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

07/8/2021. 

2.4. Tiếp tục huy động, bố trí lực lượng, nhân lực ngành y tế không phân biệt 

công, tư tham gia công tác phòng, chống dịch, công tác tiêm phòng, sẵn sàng với 

mọi tình huống dịch bệnh trên địa bàn, đề xuất hỗ trợ lực lượng của Quân khu II. 

2.5. Tăng cường kiểm tra, giám sát để chống lây chéo trong khu cách ly, bệnh 

viện dã chiến; Có phương án chống lây nhiễm trong ngành để bảo toàn lực lượng. 

2.6. Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắcxin cho các đối tượng ưu tiên và nhân 

dân, đảm bảo tiêm hết số vắcxin được phân bổ mỗi đợt của Bộ Y tế. Chuẩn bị kỹ 

lưỡng các phương án dự phòng cho các tình huống sau tiêm. Huy động lực lượng 

các bệnh viện quân đội, bệnh viện tư nhân và các bệnh viện khác trong công tác 

tiêm phòng. 

2.7. Đề xuất các chế độ cho lực lượng y tế, lực lượng tham gia hỗ trợ các tỉnh 

có dịch, lực lượng tình nguyện theo yêu cầu. 

2.8. Tiếp tục chủ động, kịp thời tham mưu với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh 

các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn phù hợp với diễn biến tình hình dịch 

bệnh trên địa bàn tỉnh. 

3. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố: 

3.1. Trên cơ sở  Phương án phòng, chống dịch bệnh của UBND tỉnh, yêu cầu 

UBND các huyện, thành phố xây dựng và hoàn thiện ngay Phương án của địa 

phương mình theo nguyên tắc 4 tại chỗ, với phương châm: “huyện giữ huyện, xã 

giữ xã, thôn giữ thôn; mỗi địa phương phải trở thành pháo đài vững chắc không để 

dịch Covid 19 xâm nhập, bùng phát”. Quyết định ban hành trước ngày 07/8/2021. 

3.2. Xem xét, chỉ đạo xử lý nghiêm trách nhiệm các các tập thể, cá nhân triển 

khai không nghiêm túc, vi phạm trong công tác phòng chống dịch trong thời gian 

qua; nhất là đối với các vi phạm xảy ra trên địa bàn huyện Yên Lạc, Tam Dương, 

thành phố Phúc Yên, Vĩnh Yên....; báo cáo kết quả với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban 

chỉ đạo tỉnh trước ngày 10/8/2021. 

3.3. Chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý trong các khu cách ly tập trung thuộc 

địa bàn quản lý, cả về an ninh trật tự và công tác y tế; tuyệt đối không để lây chéo; 
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không để việc tụ tập trong khu cách ly; không để các trường hợp F0, F1 trốn khỏi 

nơi điều trị và cách ly. 

3.4. Có kế hoạch huy động các lực lượng và phân công bố trí tham gia chống 

dịch, trong đó, phát huy vai trò tình nguyện của các đoàn viên, hội viên trong các tổ 

chức chính trị - xã hội và nhân dân, góp phần giảm áp lực cho các lực lượng nòng 

cốt, lực lượng tuyến đầu. Trong đó cần xác định rõ số lượng, nhiệm vụ của các tình 

nguyện viên để tránh lãng phí nguồn lực. 

3.5. Chỉ đạo nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động của Tổ Covid cộng 

đồng, Tổ liên gia tự quản, gắn kết chặt chẽ hoạt động của 2 tổ trong công tác phòng 

chống dịch. 

3.6. Đảm bảo nguồn lực dự phòng và cơ sở vật chất; rất chi tiết, cụ thể cho 

từng phương án, cho các tình huống dịch xảy ra trên địa bàn. 

3.7. Khẩn trương phê duyệt danh sách và thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ thực 

hiện chính sách cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa 

bàn quản lý theo quy định của nhà nước; báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện với 

UBND tỉnh trước ngày 10/8/2021. 

4. Công an tỉnh: 

4.1. Chịu trách nhiệm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, siết chặt hơn nữa công tác 

quản lý địa bàn; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý ngay các vi phạm liên quan đến 

công tác phòng, chống dịch và an ninh trật tự. Chịu trách nhiệm nếu để công dân từ 

các vùng khác về Vĩnh Phúc mà không phát hiện được; công dân trốn khỏi nơi 

cách ly, nơi điều trị covid-19; để các cơ sở kinh doanh dịch vụ, quán karaoke, 

massage, các tụ điểm vui chơi hoạt động, vi phạm các quy định về phòng, chống 

dịch. 

4.2. Đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người về từ các địa phương ngoài tỉnh (ngoài 

các tuyến đường có chốt kiểm soát, cần tăng cường quản lý tại các khu vực có 

đường mòn, lối mở, bến đò ngang trên các sông giáp với các địa phương khác). 

Tăng cường quản lý chặt chẽ các khu dân cư để quản lý người đi/về. 

4.3. Xem xét, xử lý nghiêm (có thể khởi tố nếu đủ điều kiện) đối với một số 

trường hợp chấp hành không nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, về cách 

ly chống đối, trốn cách ly gây hậu quả về dịch bệnh để đảm bảo tính răn đe của 

pháp luật. 

4.4. Đề xuất thực hiện ngay kế hoạch triển khai phong trào “Toàn dân tham 

gia phòng chống dịch bệnh”. 

4.5. Phối hợp chặt chẽ với Đài truyền hình thực hiện công tác tuyên truyền về 

việc các trường hợp vi phạm đã bị xử lý; tuyên truyền  phong trào “Toàn dân tham 

gia phòng chống dịch bệnh”... 

5. Giao Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, cơ quan, địa phương liên quan rà soát, thống kê, 

đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với nhóm đối tượng Hộ kinh doanh và 
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doanh nghiệp và nhóm đối tượng Người dân trong và ngoài tỉnh. Dự kiến 

phương án hỗ trợ đối với nhóm đối tượng trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

10/8/2021. 

6. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể tỉnh huy động tình nguyện viên 

tham gia chống dịch theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại mục 3 Thông 

báo số 392-TB/TU nêu trên; kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của 

các cấp, các ngành và các thành viên thuộc tổ chức mình phụ trách. 

7. Yêu cầu từng đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xếp lịch, bố trí kiểm tra công 

tác phòng chống dịch Covid- 19 tại các đơn vị, địa bàn phụ trách, trong đó chú 

trọng kiểm tra việc xây dựng phương án phòng chống dịch; công tác phòng chống 

dịch Covid- 19 tại các Trung tâm cách ly, cơ sở điều trị bệnh nhân Covid 19; Chịu 

trách nhiệm trước Tỉnh ủy UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch thuộc địa 

bàn, lĩnh vực phụ trách. 

8. Giám đốc Sở Nội vụ (thành viên BCS Đảng UBND tỉnh) tham mưu 01 

Nghị quyết của BCS Đảng UBND tỉnh về việc  tăng cường các giải pháp trong 

phòng, chống dịch bệnh; phân công trách nhiệm từng thành viên BCS trong việc tổ 

chức, triển khai thực hiện các phương án và chương trình của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ  và Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. 

9. Sở Thông tin Truyền thông tham mưu và chịu trách nhiệm xây dựng 

chương trình, kế hoạch cụ thể trong việc tuyên truyền người dân trong và ngoài tỉnh 

về các chủ trương của Trung ương, của tỉnh trong phòng chống dịch; chịu trách 

nhiệm khai thác và sử dụng kết quả khai báo đầy đủ, áp dụng công nghệ 4.0 vào 

phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo, phối hợp với Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh 

truyền hình tỉnh, các cơ quan truyền thông triển khai thực hiện. 

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Giám đốc Công 

an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; thành viên Ban chỉ 

đạo tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban Đảng tỉnh; 

- Thành viên BCĐ tỉnh 

- CPVP UBND tỉnh;  

- Như kính gửi; 

- CV NCTH: 

- Lưu: VT, VX1(Tr     b). 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Vũ Việt Văn 
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