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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SYT-NVYD 

V/v tăng cường phòng, chống dịch  

bệnh COVID-19 và các dịch bệnh mùa 

Đông - Xuân  

Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ngành: Công thương, Kế hoạch - Đầu tư,  

Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị Y tế trên địa bàn tỉnh. 

   

Thực hiện Văn bản số 425/BYT-DP ngày 26/01/2022 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ 

hội đầu năm 2022 (sao gửi kèm theo Văn bản này); 

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn 

đang diễn biến phức tạp, số ca mắc liên tục tăng cao nhất là ở cộng đồng. Thời 

gian tới chuẩn bị bước vào mùa Đông - Xuân với điều kiện khí hậu thuận lợi cho 

các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường 

hô hấp, đường tiêu hóa và các bệnh truyền nhiễm có véc tơ truyền. Để chủ động 

kiểm soát hiệu quả phòng, chống dịch bệnh trong mùa Đông - Xuân, dịp Tết 

Nguyên đán, mùa Lễ hội và các hoạt động làm việc, học tập, kinh doanh, lao 

động sản xuất sau kỳ nghỉ Tết cùng với sự gia tăng đi lại giao lưu của người dân 

làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị phối 

thực hiện nội dung sau: 

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học chủ động xây 

dựng kế hoạch, phương án chi tiết, cụ thể, khả thi, thích ứng an toàn, kiểm soát 

hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và bảo đảm phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - 

Xuân tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học, doanh nghiệp, các cơ sở sản 

xuất kinh doanh,… theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh 

tại: Nghị Quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Văn bản số 

9963/BYT-DP ngày 23/11/2021, Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022, 

Văn bản số 425/BYT-DP ngày 26/01/2022 của Bộ Y tế; Chỉ thị số 18/CT-

CTUBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Văn bản số 10503/UBND-

VX1 ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh và các văn bản khác có liên quan; thực 

hiện khoanh vùng, cách ly y tế, xét nghiệm bệnh COVID-19 theo quy định. 
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2. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh tại các cơ quan, đơn 

vị, trường học, nơi làm việc,… trước khi trở lại làm việc, học tập, kinh doanh 

sản xuất sau kỳ nghỉ Tết. 

3. Đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện khuyến cáo 5K 

của Bộ Y tế, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thường gặp trong mùa Đông 

- Xuân như: bệnh đường hô hấp (viêm phế quản, viêm phổi), cúm, tiêu chảy, 

sởi, rubella, thủy đậu, tay chân miệng, sốt xuất huyết,…và nhất là bệnh COVID-

19 để sớm có các biện pháp xử lý kịp thời, không để dịch chồng dịch trên địa 

bàn; khuyến khích người dân thực hiện chủ động tiêm chủng các loại vắc xin để 

phòng bệnh cho bản thân và cộng đồng. 

Đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị Y tế 

trên địa bàn tỉnh phối hợp, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 tỉnh (để b/c); 

- Như Kính gửi; 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng CM Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hải 
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