UBND TỈNH VĨNH PHÚC
BCĐ CÔNG TÁC PCD
COVID-19 TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng02 năm 2022

Số: 1138 /CV-BCĐ
V/v triển khai thực hiện Văn bản
số 585-TB/TU ngày 24/02/2022
của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

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.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số 585-TB/TU ngày
24/02/2022 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị triển khai
nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch dịch Covid-19 (được sao gửi kèm theo);
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng các Sở,
ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị trên địa bàn tỉnh:
1. Thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy: Cấp ủy, chính quyền,
Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ
sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch với tinh thần quyết
liệt, thần tốc. Đề cao cách ứng phó riêng phù hợp với đặc thù của từng địa
phương với diễn biến dịch COVID-19 trên nguyên tắc “huyện giữ huyện, xã
giữ xã, làng giữ làng”, theo phương châm “bốn tại chỗ”. Kiên quyết kiểm soát
sự gia tăng của số ca nhiễm; không để bệnh nhân nhiễm Covid-19 từ nhẹ thành
nặng; từ nặng dẫn đến tử vong vì lý do chủ quan, không kịp thời; đảm bảo mọi
ca F0 cách ly tại nhà đều được hướng dẫn và hỗ trợ điều trị.
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống dịch, bằng mọi
biện pháp cấp bách, tạm thời, linh hoạt, sáng tạo, huy động tối đa các lực
lượng tham gia phòng, chống dịch để kiểm soát, khống chế ngay số F0 đang
gia tăng hiện nay.
Chấn chỉnh lề lối làm việc của một số BCĐ cấp xã, trạm y tế xã; phải
phân giao cán bộ, lực lượng trực 24/24h để kịp thời xử lý các nội dung trong
chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống dịch của địa phương, hướng dẫn và
hỗ trợ điều trị người dân.
2 . Sở Y tế:
Tiếp tục tham mưu bổ sung vật tư, trang thiết bị y tế đáp ứng công tác
phòng, chống dịch trong mọi tình huống. Kịp thời đề xuất các biện pháp
phòng chống dịch trên địa bàn, nhất là với biến chủng Omicron, không để quá
tải hệ thống y tế.

- Nắm sát, chủ động kế hoạch huy động, điều phối lực lượng hỗ trợ các địa
phương.
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với hệ thống y
tế cơ sở, trong đó cần xác định rõ trách nhiệm của Trạm y tế xã và Trạm y
tế lưu động trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý và phải
chịu trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra các ca F0 tăng nặng, tử vong do
nguyên nhân chủ quan hoặc không kịp thời. Giao 01 đồng chí Lãnh đạo Sở
trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi sát, nắm chắc tình hình các trạm y tế lưu
động và tình hình điều trị F0 tại nhà của các địa phương.
- Bố trí lực lượng cán bộ y tế để hỗ trợ tuyến dưới theo diễn biến tình
hình dịch bệnh. Có phương án bảo vệ an toàn cho cán bộ, nhân viên y tế để
đảm bảo lực lượng phòng, chống dịch.
- Khẩn trương bố trí lực lượng để kiểm tra, giám sát ngay việc thực hiện
quy trình chuyên môn của các Trạm y tế, Trạm y tế lưu động, Tổ chăm sóc
covid tại nhà theo đúng quy trình, quy định của Bộ Y tế; báo cáo kết quả thực
hiện với UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ
chế, chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho phù hợp với tình hình
mới.
- Khẩn trương triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn tỉnh
theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế;chuẩn bị kế hoạch, phương án tiêm cho trẻ từ
5-12 tuổi ngay sau khi Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể.
3. UBND các huyện, thành phố:
- Chỉ đạo tuyên truyền để mọi người dân, các cấp, các ngành trên địa bàn
hiểu và thực hiện những biện pháp thích ứng trong tình hình mới, nhất là việc
chuyển trạng thái từ điều trị F0 tập trung sang điều trị F0 tại nhà đối với các
trường hợp đủ điều kiện.
- Nâng cao năng lực chuẩn bị dự phòng các cơ sở điều trị tập trung lên
gấp đôi so với định mức được giao hiện nay. Phối hợp chặt chẽ với các đơn
vị y tế được phân công hỗ trợ trên địa bàn để có phương án hỗ trợ tốt nhất về
chuyên môn và nhân lực y tế.
- Chấn chỉnh công tác phòng chống dịch tại một số đơn vị, cơ sở (một số
trạm y tế 13h00 thậm chí 14h00 không có người trực; Một số thành viên BCĐ
cấp xã còn chưa nắm rõ chủ trương, chính sách, các quy định về phòng chống
dịch…)
- Huy động, phân bổ, sử dụng lực lượng cho hiệu quả theo diễn biến tình
hình dịch ở các địa bàn, không để xảy ra tình trạng thừa, thiếu nhân lực cục
bộ. Tăng cường công tác kiểm tra đối với các xã, phường, thị trấn trong việc
kiểm soát số ca F0 tăng nhanh; hướng dẫn và hỗ trợ điều trị đối với F0 đang
cách ly tại nhà.
- Chăm lo, đảm bảo công tác an sinh xã hội cho người dân, nhất là các
gia đình, các đối tượng nhiễm Covid-19 và nhóm yếu thế trong xã hội.
- Chỉ đạo UBND cấp xã: (1) Có biện pháp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để
rà soát số F0 không khai báo y tế; cập nhật kịp thời, chính xác tình hình F0
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trên địa bàn. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm nếu để lọt F0 không
khai báo, để không để F0 đi ra khỏi địa bàn quản lý mà không biết. (2) Chịu
trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức tiêm chủng vắcxin, đảm bảo không
để sót đối tượng đủ điều kiện tiêm theo số nhân khẩu quản lý của địa phương.
Chịu trách nhiệm về số người chưa được tiêm mà không rõ lý do.
4. Sở Tài chính:
- Tham mưu, đề xuất bố trí đủ nguồn lực về tài chính để phòng chống
dịch, kịp thời báo cáo UBND tỉnh;
- Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn về việc bố trí, sử dụng kinh phí
phòng chống dịch tại cấp huyện.
- Phối hợp với Sở Y tế nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách
hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho phù hợp với tình hình mới.
5. Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở
Công Thương, UBND các huyện, thành phố theo phạm vi quản lý, địa bàn
phụ trách có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống
dịch đối với các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp để
kiểm soát tình hình, chủ động ứng phó kịp thời.
6. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông qua các nhà mạng viễn thông
có phương án tuyên truyền hiệu quả nhất để cập nhật, kết nối được tất cả F0
trong cộng đồng, ở các địa phương bằng danh sách cụ thể;
- Truyền thông để mọi người dân bình tĩnh, yên tâm chấp hành các quy
định, hướng dẫn về phòng, chống dịch và có ý thức tự chăm lo, bảo vệ sức
khỏe của cá nhân, gia đình.
7. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra tại các
địa phương về việc xử lý chất thải, rác thải tại gia đình có F0 điều trị tại nhà;
kịp thời chấn chỉnh việc thu gom, xử lý chưa đúng quy định, tránh việc lây lan
dịch bệnh từ việc xử lý rác thải không đúng quy định.
Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Giám đốc Công
an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,
thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ tỉnh
- CPVP UBND tỉnh;
- Như kính gửi;
- CV NCTH:
- Lưu: VT, VX1(Tr b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Vũ Việt Văn
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