
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID-19 

 

 Số:              /CV-BCĐ 
V/v tăng cường biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19  

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; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; 

 

Do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp; trong 

nửa tháng đầu tháng 12/2021, tất cả các huyện, thành phố đều xuất hiện các ca 

F0 ngoài cộng đồng không rõ nguồn lây. Trước tình trạng đó, UBND tỉnh/BCĐ 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, trong đó kêu gọi 

người dân chủ động trong công tác phòng, chống dịch; cụ thể kêu gọi, vận động 

mỗi người tự lo cho bản thân và gia đình mình bằng cách tự trang bị tủ thuốc gia 

đình, tự trang bị bộ kist test nhanh Covid-19, tự xét nghiệm khi từ bên ngoài về 

và nghi ngờ khi tiếp xúc, từ đó đã góp phần chủ động xác định các trường hợp 

F0 trong cộng đồng. 

Để tiếp tục chủ động trong công tác phòng chống dịch; Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu: 

1. UBND/BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố: 

1.1. Khẩn trương chỉ đạo UBND các xã, phường, tổ dân phố kêu gọi toàn 

thể nhân dân; những người đi công tác, làm ăn từ nước ngoài, từ tỉnh ngoài 

đến/về tỉnh; con em, người thân về quê nhân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên 

Đán 2022 thực hiện nghiêm 5 K; chủ động khai báo y tế, chủ động xét nghiệm 

và cách ly y tế theo đúng quy định. 

1.2. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, thống kê chi tiết số 

liệu người trở về địa phương dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán 2022 để chủ 

động trong công tác phòng, chống dịch (nguyên tắc nắm bắt từng hộ gia đình); 

đồng thời báo cáo số liệu về Sở Y tế (cơ quan thường trực BCĐ) để tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh. 

2. Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm chỉ đạo thực 

hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, không để dịch bệnh Covid-19 lây lan 

trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đặc biệt tuyên truyền người dân đến/về Vĩnh 

Phúc nhân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán 2022 chấp hành thực hiện 



nghiêm quy định pháp luật phòng, chống dịch Covid- 19; nếu vi phạm phải chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về công tác phòng, chống dịch. 

Yêu cầu UBND/BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố 

khẩn trương thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

-TTTU (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Như kg; 

- CV: VX1; 

- VT ( Tr       b). 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

                Nguyễn Văn Khước 
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