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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành
tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corona tỉnh Vĩnh Phúc
Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona là một
bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có tốc độ lây lan nhanh và chưa có thuốc đặc trị
để chữa chị, chưa có văc xin phòng ngừa. UBND tỉnh đã chỉ đạo rất nhiều văn
bản, kết luận trong suốt thời gian qua, các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị đã
vào cuộc rất tốt, đặc biệt như các cơ quan: Sở y tế (cơ quan thường trực), Công
an tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp, huyện Bình Xuyên…;
Tuy nhiên trước tình hình diễn biến của bệnh có chiều hướng gia tăng rất
nhanh, qua kiểm tra tại một số cơ sở, địa bàn cho thấy còn rất nhiều các cơ quan
đơn vị thực hiện chưa tốt, chưa nghiêm. Một số các tình huống mới phát sinh
cần phải tăng cường lãnh đạo chỉ đạo rất gấp, cần tăng cường nhận thức và sự
vào cuộc quyết liệt của các cơ quan đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân
dân…
Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh từ cơ sở, Ban chỉ đạo tỉnh
yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị, các huyện, thành phố tiếp tục
tăng cường triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau :
1. Về công tác tuyên truyền và triển khai phòng chống dịch
1.1 Yêu cầu các UBND cấp huyện rà soát, nghiên cứu và triển khai
thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Văn bản số 79CV/TW ngày 29/01/2020; của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg
ngày 28/01/2020 và số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020; Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tại Văn
bản số 3162-CV/TU ngày 31/01/2020, số Văn bản số 2031-TB/TU ngày
04/02/2020, Văn bản số 3170-CV/TU ngày 05/02/2020; của UBND tỉnh tại Văn
bản số 497/UBND-VX1 ngày 23/01/2020, số 514/UBND-VX1 ngày
01/02/2020, số 523/UBND-CN2 ngày 03/02/2020, số 600/UBND-VX1 ngày
06/02/2020.
Tăng cường công tác truyền thông tại cộng đồng, hướng dẫn, khuyến cáo,
phòng, chống dịch. Viết bài, đăng tin, dán pano, áp phích, đọc tin trên Đài
Truyền thanh, gửi tin bài phát trên truyền hình, báo chí, bản tin, phát tờ rơi cho
100% các hộ gia đình, sử dụng phương tiện xe truyền thanh lưu động. Tổ chức
tập huấn cho 100% Đội làm nhiệm vụ tuyên truyền, nhóm cộng tác viên.
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Rà soát kiện toàn lại Ban chỉ đạo phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của
trung ương theo hướng Chủ tịch UBND Huyện làm trưởng ban, các Phó chủ tịch
làm phó trưởng ban, trưởng các phòng, đoàn thể là thành viên; phân công rõ
ràng nhiệm vụ từng thành viên, đề xuất với cấp ủy giao nhiệm vụ cho cơ quan
Tuyên giáo, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp thực hiện việc
tuyên truyền và tổ chức giám sát tại cộng đồng; xây dựng kế hoạch triển khai;
Thành lập và củng cố các đội phòng, chống dịch cơ động; đội cấp cứu lưu động;
đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch ở các cấp.
Công khai địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng báo cáo dịch, quản lý
thông tin khai dịch đến tất cả các công dân trên địa bàn. Tổ chức các tổ thường
trực phòng chống dịch trực 24/24 trong ngày để thu thập thông tin, xử lý các
tình huống có dịch.
Triển khai ngay các biện pháp để nắm bắt tình hình, giám sát, phát hiện
sớm các ca bệnh nghi ngờ; giám sát các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan
đến người nhiễm Corona, người đi từ vùng dịch trở về địa phương; điều tra xử
lý ổ dịch, lấy mẫu, gửi mẫu giám sát dịch .
Phối hợp Sở Y tế triển khai kiểm tra công tác tổ chức cấp cứu, khám chữa
bệnh tại các Trung tâm y tế, trạm y tế, các cơ sở y tế tại các đơn vị trên địa bàn
huyện. Chỉ đạo phân loại các nhóm mắc bệnh, nhóm có triệu chứng ho, sốt cao
hoặc có yếu tố dịch tễ, nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao hoặc có nguy cơ lây
nhiễm để tổ chức tốt việc cách ly y tế theo đúng hướng dẫn.
Triển khai tốt việc vệ sinh diệt trùng, tẩy uế vùng có dịch tại địa phương.
Công tác vệ sinh môi trường, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây,
nhiễm chéo tại cơ sở khám, chữa bệnh.
Chỉ đạo 100% các doanh nghiệp, các cơ quan trên địa bàn thực hiện việc
phun khử trùng tiêu độc, rửa tay bằng xà phòng và đeo khẩu trang theo hướng
dẫn, 100% các cán bộ, nhân viên, công nhân, người lao động tại các cơ quan đơn
vị, doanh nghiệp phải được kiểm tra thân nhiệt hàng ngày.
Chỉ đạo nghiêm các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, các
doanh nghiệp có người nước ngoài phải thực hiện đo kiểm tra thân nhiệt ít nhất
ngày 2 lần/ ngày và phải có các cơ quan y tế hướng dẫn kiểm tra thường xuyên.
Tăng cường việc tuyên truyền, hướng dẫn tại cộng đồng các biện pháp tự kiểm
tra, vệ sinh, bảo vệ cho từng cá nhân, từng thành viên trong gia đình hay cơ quan
tổ chức.
Tăng cường việc kiểm soát ra, vào vùng có dịch, kiểm soát các cá nhân
nghi lây, nhiễm; Đề xuất thành lập các chốt kiểm tra, giám sát người ra vào các
vùng đã phát hiện dịch.
Tăng cường việc huy động, trưng thu, trưng dụng các nguồn lực cho hoạt
động chống dịch. Thành lập các tổ công tác để tổ chức tập huấn chuyên môn về
phòng, chống dịch. Chỉ đạo xây dựng các phương án hậu cần, đảm bảo cơ sở
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vật chất, trang thiết bị, cơ số thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho các hoạt động
phòng, chống dịch tại địa phương theo chức năng nhiệm vụ.
Chú ý làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong hoạt động chống
dịch, cư xử thân thiện, nhiệt tình với khách quốc tế nhất là người Trung Quốc du
lịch và làm việc trên địa bàn. Chia sẻ động viên và tạo điều kiện nhưng cũng rất
kiên quyết thực hiện các biện pháp cách ly phòng chống dịch theo qui định.
Tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối sử, kỳ thị đối với người nước
ngoài, người bị nhiễm bệnh, người thuộc đối tượng cách ly tại cơ sở y tế và cộng
đồng.
Tăng cường chỉ đạo quản lý kiểm soát số học sinh trong thời gian được
nghỉ học. Chỉ đạo các trường phối hợp với gia đình hướng dẫn kiểm tra hoặc
giám sát các em tự giác tự học tại nhà và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các em
trong suốt thời gian có dịch. Chuẩn bị tốt các phương án, các điều kiện vật chất
khác như : Khẩu trang, nước rửa tay, cặp đo nhiệt độ và các điều kiện chăm sóc
y tế khác để thực hiện phòng chống dịch cho các em khi quay trở lại học tập
Nâng cao ý thức công vụ, tinh thần thái độ, trách nhiệm công vụ trong các
công việc phòng, chống của các cấp chính quyền tại địa phương, Tinh thần, thái
độ với nhiệm vụ được giao trong phòng, chống dịch. Sử lý nghiêm đối với các
trường hợp né tránh, thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc cố tình vi phạm các qui
định.
Chỉ đạo kiểm tra kiểm soát chặt chẽ thị trường đảm bảo không găm hàng
tăng giá, bán hàng giả hàng nhái, hàng kém chất lượng theo chỉ đạo của Chính
phủ và của Ban chỉ đạo 389 của tỉnh.
Triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp và giám sát tại cộng đồng trong
đó chính quyền địa phương, Mặt trận tổ quốc, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh
niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh....cùng cơ quan công an khu
vực, địa phương cùng vào cuộc. Huy động sự vào cuộc của các tổ chức khác,
người dân trong cộng đồng.
Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch khác như dịch cúm gia cầm,
H5N1…. trong thời gian có dịch theo chỉ dẫn của cơ quan y tế, của tỉnh.
1.2. Sở Y tế
Khẩn trương rà soát xây dựng từng loại kịch bản theo từng cấp độ,
phương án ứng phó với dịch bệnh, trình UBND tỉnh ban hành bổ xung kế hoạch
đáp ứng từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh; trong đó đề xuất cụ thể việc đầu tư các trang
vật dụng cần thiết, các thiết bị y tế, đặc biệt y tế tuyến cơ sở, các phương án
bệnh viện dã chiến, khu cách ky và khám chữa bệnh dịch tập trung, báo cáo
UBND tỉnh để báo cáo đề xuất BTV Tỉnh ủy trước 16h ngày 09/02/2020.
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Tổ chức tốt việc hướng dẫn, chỉ đạo hoặc tham mưu chỉ đạo, ban hành các
qui định nghiêm ngặt về y tế, về phòng chống dịch. Thực hiện tập huấn và chỉ
đạo các cơ quan cấp dưới tập huấn cho các nhóm làm công tác y tế, các nhóm
tăng cường phòng chống dịch tại các thôn bản làng, các cơ quan đơn vị.
Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng và triển khai một
chuyên mục về phòng chống dịch, thông tin về dịch, cách thức, các qui định về
phòng chống dịch phát tại các giờ cao điểm trên Đài Phát thanh, Đài Truyền
hình tỉnh.
Thực hiện nghiêm hơn nữa các biện pháp cách ly y tế, sàng lọc và điều trị
và tập huấn chuyên môn trên toàn hệ thống, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo. Phối
hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT để được tăng cường các vật tư phòng chống
dịch phù hợp.
Bố trí các trang bị phòng hộ, dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang, nước rửa
tay... phục vụ các tổ công tác, các đoàn kiểm tra của tỉnh đi kiểm tra công tác
phòng, chống dịch tại các địa phương. Bố trí cung cấp đủ dụng cụ đo thân nhiệt,
khẩu trang, nước rửa tay... cho các cơ quan, đơn vị thường xuyên phải tiếp công
dân, tổ chức và doanh nghiệp.
Tổng hợp nhu cầu, in bổ sung tờ rơi về tuyên truyền về dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona và biện pháp phòng chống; phối
hợp với UBND cấp huyện để phát tới tất cả các hộ dân cư địa bàn tỉnh; phối hợp
với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để cấp phát cho tất các các doanh
nghiệp trong khu công nghiệp. Bố trí cung cấp cho các nơi công cộng như siêu
thị, xe buýt, trường học, các nơi tập trung đông người….
1.3. Sở Tài chính: Sớm thẩm định, trình bố trí kinh phí và các nội dung
mua sắm vật tư, thiết bị phòng, chống dịch theo đề nghị của Sở Y tế, UBND Các
huyện, các cơ quan chuyên môn có tham gia phòng chống dịch, trình UBND
tỉnh xem xét, quyết định.
1.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngoài các công việc triển khai theo chức năng nhiệm vụ, cần khẩn trương
hướng dẫn đôn đốc kiểm tra các cơ quan đơn vị, các huyện, thành phố kiểm tra
rà soát, gỡ bỏ toàn bộ các băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền quảng cáo không còn
phù hợp.
Hướng dẫn chỉ đạo thực hiện việc in ấn và treo các băng rôn khẩu hiệu,
tuyên truyền lưu động phòng chống bệnh dịch, treo trụ sở tại các cơ quan, đơn
vị, trường học, nhà văn hóa, khu vực công cộng, nhà hàng, khách sạn, siêu thị,
bến xe, chung cư. Hướng dẫn các cơ quan đơn vị thực hiện công tác tuyên
truyền theo đúng qui định.
Tăng cường kiểm tra kiểm soát các khách sạn, nhà nghỉ. Chỉ đạo việc
kiểm tra giám sát cách ly tại chỗ và tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về phòng
chống dịch đối với các cơ sở lưu trú, khách sạn nhà hàng, nhà trọ.
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1.5 Sở Thông tin Truyền thông:
Tham mưu chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tăng cường công
tác truyền thông, mở thêm các chuyên trang, chuyên mục, tăng tần xuất về
phòng chống dịch bệnh, các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng chống
dịch.
Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan đơn vị viễn thông thực hiện thông tin
trên các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh để người dân chủ động phòng, chống
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Phối hợp văn phòng UBND tỉnh chỉ
đạo Trung tâm Hành chính công thực hiện nhắn tin qua zalo các tin nhắn ngắn
gọn thông tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn, hướng dẫn người dân cách
phòng, chống dịch.
1.6 Công an tỉnh
Triển khai tốt các nhiệm vụ đã được phân công, nắm chắc các đối tượng
thuộc diện cách ly, chỉ đạo công an huyện, công an địa bàn cơ sở kiểm soát chặt
chẽ việc cách ly tại cộng đồng của nhóm cá nhận thuộc đối tượng phải cách ly.
Kiên quyết lập biên bản và đề xuất sử lý đối với các cơ quan đơn vị, kể cả người
nước ngoài không tuân thủ các qui định về phòng chống dịch, đặc biệt là các qui
định về cách ly. Cử các thành viên tham gia các đoàn, tổ đội của tỉnh, của các
ngành khi có yêu cầu phối hợp. Thực hiện tốt việc phòng dịch cho lực lượng cán
bộ chiến sỹ trong cơ quan.
1.7 Sở Giáo dục và Đào tạo
Phối hợp với các huyện, thành phố thực hiện tốt việc quản lý và tăng
cường tự quản tự học của học sinh tại nhà, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các
em. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cả vật chất và tinh thần cho các em sau khi
quay lại học tập.
1.8 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Triển khai tốt các nhiệm vụ phòng chống dịch trong quân đội. Cử cán bộ
phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp trong việc kiểm tra 100% các doanh
nghiệp trong các KCN, đề xuất đội chống dịch quân khu hỗ trợ phun khử trùng
đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Phối hợp với Sở Y tế đề
xuất sẵn sàng triển khai xây dựng bệnh viện dã chiến trong trường hợp khẩn cấp.
Chỉ đạo các cơ quan quân sự địa phương sẵn sàng các phương án ứng phó, hỗ
trợ các địa phương theo qui định.
1.9 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Chỉ đạo triển khai các biện pháp chống dịch tại cơ quan; Phân công cán
bộ trực cùng lãnh đạo tỉnh, tham mưu xử lý ngay các văn bản chỉ đạo về phòng
chống dịch 24/24h trong ngày. Tăng cường bổ sung cán bộ cho bộ phận phòng
chống dịch, đặc biệt là lĩnh vực y tế và khối doanh nghiệp để giúp Ban chỉ đạo
thực hiện tốt nhiệm vụ. Động viên, Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái
độ công vụ của một số cán bộ trong việc tham gia vào các công việc cấp bách
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của tỉnh. Tham mưu đề xuất điều chỉnh chương trình công tác của lãnh đạo tỉnh,
tập trung tuyệt đối vào công tác phòng chống dịch.
1.10 Các cơ quan đơn vị khác trên địa bàn
Triển khai thực hiện việc phòng chống và chỉ đạo phòng chống dịch theo
chức năng nhiệm vụ của mình. Thực hiện ngay việc treo các băng rôn khẩu hiệu,
thực hiện các biện pháp kiểm tra y tế với các nhân viên trong cơ quan, thực hiện
việc phun khử trùng và rửa tay sát khuẩn, cách ly y tế theo đúng chỉ đạo của các
cơ quan chuyên môn.
Đảm bảo yêu cầu 100% số người ra vào cơ quan phải được kiểm tra thân
nhiệt và đeo khẩu trang đúng cách, 100% cán bộ nhân viên trong cơ quan phải
được áp dụng tuyệt đối cách vệ sinh cá nhân, rửa tay khử khuẩn và kiểm tra thân
nhiệt hàng ngày.
Phối hợp tốt với các cơ quan khác và cử cán bộ tham gia vào các tổ đội
phòng chống dịch do UBND tỉnh thành lập.
2.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ triển
khai công tác phòng chống dịch.
Các cơ quan ban, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai kiểm tra
công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh theo chức năng nhiệm vụ của
ngành và của cơ quan đơn vị mình.
Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1831-QĐ/TU ngày 07/02/2020 về việc
thành lập 04 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV trên địa bàn
tỉnh do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn; Yêu cầu Văn phòng
UBND tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân công các
lãnh đạo văn phòng, chuyên viên phụ trách cùng các đoàn. Các sở ngành, các
huyện thành phố chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ các đoàn kiểm tra
Mỗi huyện thành phố thành lập ít nhất 2 tổ kiểm tra liên ngành do lãnh
đạo huyện làm trưởng đoàn kiểm tra, xây dựng kế hoạch cụ thể đi kiểm tra công
tác phòng dịch, dập dịch tại 100% các đơn vị cơ sở, các xã phường, thị trấn, các
thôn bản làng, tổ dân phố trên địa bàn.
3. Tăng cường công tác giám sát tại cộng đồng:
Đây là nội dung đặc biệt quan trọng nhằm giám sát các cá nhân thuộc diện
nghi ngờ nhiễm bệnh hoặc đã từng tiếp xúc với những người bị nghi nhiễm
bệnh, ngăn ngừa sự lây lan ra ngoài cộng đồng.
Tất cả những cá nhân Việt nam hoặc người nước ngoài từ Trung quốc vào
Việt nam sau dịp tết nguyên đán phải cách ly nghiêm ngặt tại nơi cư trú ít nhất
14 ngày kể từ ngày trở về, sau 14 ngày phải có xác nhận của cơ quan y tế mới
được phép ra khỏi nơi cách ly.
Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phối hợp với ngành Y
tế, Công an các cấp xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể, tăng cường tuyên
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truyền động viên nhưng kiên quyết giám sát chặt chẽ , thực hiện việc kiểm tra y
tế ít nhất ngày 2 lần và thông báo ngay với cơ quan y tế có thẩm quyền nếu phát
hiện thấy dấu hiệu ho, sốt hặc cảm cúm…đối với nhóm các trường hợp nói trên
tại nơi cư trú.
Tăng cường cường giám sát công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, nhất
là giám sát chung tại công đồng. Thực hiện tốt việc chủ động phát hiện dịch,
khai báo dịch và công khai danh tính các cá nhân thuộc nhóm phải cách ly để
phục vụ cho việc giám sát tại cộng đồng
Đề nghị cấp ủy các cấp tăng cường chỉ đạo trực tiếp công tác phòng
chống dịch trên địa bàn, chỉ đạo các cơ quan tuyên giáo, Mặt trận tổ quốc, các tổ
chức đoàn thể thực hiện tốt việc việc tuyên truyền, kiểm tra giám sát cách ly,
giám sát dịch tại cộng đồng
Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực 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;

TL.CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- 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).

Trần Thị Minh Lợi
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