
      
 

 

     UỶ BAN NHÂN DÂN 

      TỈNH VĨNH PHÚC 

   

   Số:          /UBND-VX2 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

                     Vĩnh Phúc, ngày       tháng       năm 2022 

V/v tiếp tục tăng cường công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

tại các địa phương. 
 

 
 

 

Kính gửi:   

- Các sở, ngành:  Y tế, Ban Quản lý các khu công 

nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, 

Công an tỉnh, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

 

 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến khó lường, thời gian 

gần đây số trường hợp mắc có xu hướng gia tăng. Do chuẩn bị từ sớm, từ xa 

công tác phòng, chống dịch, điều trị F0 vẫn được hệ thống chính trị và y tế chủ 

động, thích ứng linh hoạt. Dự báo trong thời gian tới tiềm ẩn nguy cơ lây lan, 

bùng phát dịch mạnh trong cộng đồng, tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế. 

Để chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh, áp dụng các biện pháp giảm 

nguồn lây, UBND tỉnh chỉ đạo: 

1. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp chịu trách nhiệm 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nhất là trong việc phát hiện, bàn giao 

các trường hợp nghi nhiễm  Covid -19 về UBND cấp xã quản lý. 

 2. Sở Y tế 

- Chủ động nắm bắt tình hình diễn biến dịch bệnh, phân tích số ca mắc 

mới để có đề xuất kịp thời. 

- Chủ động hướng dẫn cụ thể, kịp thời công tác chuyên môn về cách ly, 

theo dõi, chăm sóc, điều trị...tại nhà, cơ sở lưu trú. 

- Có các biện pháp đảm bảo an toàn cho lực lượng y tế. 

- Đảm bảo chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, vật tư, thiết bị, sinh phẩm, ôxy, 

nhân lực... đáp ứng công tác chăm sóc điều trị hiệu quả ở các tuyến, giảm tối đa 

các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu. 

- Dự thảo mới Chỉ thị về phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay, báo 

cáo UBND tỉnh trong ngày 1/3/2022. 

- Không để xảy ra tình trạng người mắc Covid-19 không liên hệ được với 

cơ sở y tế, không được quản lý, theo dõi y tế, hướng dẫn cấp phát thuốc điều trị. 

- Nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, có phương án huy 

động, điều động, bổ sung nhân lực y tế cho các địa bàn có nguy cơ quá tải. 

3. Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương 



- Chỉ đạo kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở trong việc thực hiện công tác 

phòng, chống dịch (nhất là trong việc phát hiện, xử lý đối với các trường hợp 

F0, F1) báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong ngày 28/2/2022). 

- Chủ động xem xét, xử lý đối với các cơ sở vi phạm trong công tác 

phòng, chống dịch. 

3. Công an tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và Sở Tư pháp đề xuất UBND tỉnh ban hành 

hướng dẫn công tác xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy trình xử lý 

khi có ca nhiễm Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngày 

25/2/2022. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Hỗ trợ ngành Y tế và các địa phương trong việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý, điều trị F0, F1 tại nhà. 

- Chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan truyền thông, các công ty viễn thông, các 

địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh đảm bảo kịp thời sát với tình 

hình thực tiễn. 

5. UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo cấp xã thiết lập công khai 02 số điện thoại thường trực (trong đó 

có 01 số của trạm trưởng y tế xã), lập danh sách gửi Sở Y tế tổng hợp trước 

ngày 25/2/2022. 

- Bố trí nguồn lực nhất là nhân lực hỗ trợ tối đa Tổ chăm sóc người nhiễm 

Covid-19 tại cộng đồng. 

- Rà soát các trường hợp (có danh sách cụ thể) chưa tiêm mũi 1, mũi 2 gửi 

Sở Y tế trước ngày 28/2/2022. 

- Kiểm điểm trách nhiệm nếu để xảy ra ca nhiễm tăng nặng, tử vong, 

người mắc Covid-19 không được chăm sóc. 

- Chỉ đạo cơ sở trong vòng 2h sau khi tiếp nhận thông tin bệnh nhân F0 phải 

có lực lượng đến kiểm tra xác nhận; Ban Chỉ đạo Covid-19 cấp xã ban hành quyết 

định cách ly, điều trị; cấp phát thuốc và hướng dẫn mọi thủ tục cho người dân. 
 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc, chịu trách 

nhiệm triển khai thực hiện các chỉ đạo nêu trên, báo cáo kết quả với UBND tỉnh 

đúng thời gian yêu cầu. 
 

 
 

Nơi nhận: 

- TTTU; 

- Thành viên BCĐ; 

- Chủ tịch; 

- Các PCT; 

- Các sở, ngành, đoàn thể; 

- CPVP; 

- Lưu: VT,VX2. 

      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Vũ Việt Văn 
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