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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 2022 
 

 

THÔNG BÁO 
 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn 

 tại cuộc họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 

 

Ngày 27/01/2022, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh họp Ban 

chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 

trên địa bàn tỉnh; Kết luận cuộc họp Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ 

Việt Văn - Phó Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh kết luận, chỉ đạo như sau: 

Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong những ngày gần đây, 

diễn biến theo chiều hướng phức tạp, số ca mắc tăng nhanh ở tất cả các huyện, 

thành phố. Tính đến 15h00’ ngày 27/01/2021 ghi nhận 9.587ca; trung bình 7 

ngày gần đây là 326 ca/ngày. 

Thực hiện ý kiến Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực 

tuyến với các địa phương sáng ngày 27/01/2021; kế hoạch số 125/KH-BYT 

ngày 26/01/2022 của Bộ Y tế về Tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân (được 

sao gửi kèm theo); Để tiếp tục chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, nhất là trong dịp Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần 2022, yêu cầu: 

1.UBND các huyện, thành phố: 

1.1. Chủ động tiếp cận hỗ trợ người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán; 

yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 gồm 

thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế; nếu có biểu hiện 

nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở... thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế 

đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm 

SARS-COV-2 và xử trí theo quy định. 

Ngày 31/01/2022 (29 Tết) có báo cáo nhanh về các trường hợp về địa 

phương được kiểm soát với UBND tỉnh (qua Sở Y tế để tổng hợp). 

1.2. Tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy 

định về phòng, chống dịch: Tập trung đông người, karaoke, quán bar, massage, 

quán internet, trò chơi điện tử, không khai báo y tế, không đeo khẩu trang…; Xử 

lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không tuân thủ các quy định. 

1.3. Chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc thực hiện cách ly y tế tại nhà, việc thí 

điểm điều trị F0 tại nhà; chỉ đạo các địa phương, Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên 

gia tự quản hỗ trợ về sinh hoạt khi người dân đề nghị trợ giúp; y tế hỗ trợ về 

điều trị đối với người mắc Covid-19. 
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2. Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo): 

2.1. Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND cấp 

huyện tham mưu với UBND tỉnh triển khai Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày  

27/01/2022 của Bộ Y tế Ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực 

hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy 

định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” 

đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. 

Theo dõi, rà soát, đánh giá cấp độ dịch của cấp xã theo đúng hướng dẫn 

tại Quyết định số 218/QĐ-BYT của Bộ Y tế. 

2.2. Xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin thần tốc 

mùa xuân năm 2022 theo tinh thần làm xuyên Tết, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà 

từng người", bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế; 

trong quý I/2022 hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi, bảo đảm 

tiêm hết cho người cao tuổi, người có bệnh nền, lực lượng tuyến đầu, công nhân 

lao động trong các khu công nghiệp cho những người có đủ điều kiện tiêm 

chủng. Tổ chức tiêm lưu động tại nhà cho người dân có bệnh nền, người cao tuổi 

không có khả năng đến các địa điểm tiêm cố định. 

3. Tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công ứng trực 24/24h 

trong dịp Tết; ngành y tế tổ chức các đội cơ động, phản ứng nhanh sẵn sàng hỗ 

trợ tuyến dưới phòng, chống dịch. 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố tăng 

cường quản lý người du lịch, yêu cầu khách du lịch thực hiện nghiêm 5K, đảm 

bảo khoảng cách khi tham gia các hoạt động du lịch, hoạt động văn hóa, thể dục, 

thể thao tại nơi công cộng, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, danh lam thắng 

cảnh, tham gia lễ hội theo hướng dẫn của ngành y tế.   

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các trường hợp không 

khai báo y tế, không đeo khẩu trang. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá tình hình dịch và chuẩn bị các điều 

kiện tốt nhất để mở cửa trở lại các trường học sau nghỉ Tết. 

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp, UBND các huyện, thành phố theo phạm vi, địa bàn quản lý yêu cầu các 

doanh nghiệp tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ công nhân, người lao động sau 

khi nghỉ Tết trở lại làm việc. 

7. Giao Sở Thông tin Truyền thông chỉ đạo đăng tải trên các phương tiện 

thông tin đại chúng hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, điều trị F0 tại nhà dưới hình 

thức dễ nhớ, dễ làm để người dân thực hiện. 

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Chữ thập đỏ 

tỉnh, UBND các huyện, thành phố quan tâm hỗ trợ, chăm lo cho lực lượng y, bác 

sỹ, lực lượng công an, quan đội, người tình nguyện tham gia tuyến đầu chống 
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dịch theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 597/UBND-VX1 ngày 

26/01/2021. 

Yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; Công an tỉnh, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

        
Nơi nhận: 

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

- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện thành phố; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ; 
- CV: NCTH; 

- Lưu VT, (Tr         b).          

TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

                        

 

 

 

              Nguyễn Tiến Hạnh 
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