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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

Số:         /UBND –VP 

V/v tăng cường phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19 trên địa bàn 

thành phố 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Yên, ngày         tháng        năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

 - Công an thành phố; 

 - Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

 - Trung tâm Y tế thành phố; 

 - UBND các xã, phường. 
 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Văn bản số 614/UBND-

VX1 ngày 28/01/2021 tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh (được sao gửi kèm theo); UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Trưởng công an thành phố, Trưởng Ban 

chỉ huy Quân sự thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường: 

1. Yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông 

người, giữ khoảng cách nơi công cộng, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu 

trang theo quy định. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch 

bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

Trường hợp phát hiện ca mắc bệnh, Trung tâm Y tế thành phố, Công an 

thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND các xã, phường phải thần tốc 

truy vết, áp dụng ngay các biện pháp cần thiết, không để dịch lây lan ra cộng đồng. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường, các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát 

tất cả các trường họp đi về từ vùng dịch của Hải Dương, Quảng Ninh trong vòng 

14 ngày trở lại đây (kể từ ngày 15/01/2021 đến nay) yêu cầu phải khai báo y tế, 

tự theo dõi sức khỏe, nếu có biếu hiện ho, sốt, khó thở phải đến ngay các cơ sở y 

tế gần nhất (Trung tâm Y tế tuyến huyện trở lên) khám và làm xét nghiệm; lập 

danh sách các trường hợp về thành phố Vĩnh Yên từ ngày 15/01/2021 để tiến 

hành để xét nghiệm, gửi báo cáo về UBND thành phố trước 15h00 ngày 

30/01/2021. 

3. Tiếp tục dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi 

không cần thiết; Trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch và tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, 

chống dịch COVID-19. 

4. Trung tâm Y tế thành phố 

- Tiếp tục duy trì hệ thống phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như trong 

tình huống đang có dịch và duy trì các đội cơ động phản ứng nhanh trong khám 
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chữa bệnh, các đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch khi cần thiết; thực hiện 

thường trực 24/24, tiếp nhận mọi thông tin để báo cáo, xử lý kịp thời. 

- Phối hợp tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm ngay cho các trường hợp là 

vòng 1 (Fl) liên quan đến các ca dương tính (1552, 1553,...). Trước mắt tổ chức 

cách ly y tế tập trung các trường hợp là vòng 1 (Fl) liên quan đến các ca dương 

tính (1552, 1553,...) tại Trung tâm Y tế thành phố. 

- Chỉ đạo thực hiện phân luồng, phân loại, sàng lọc, đo nhiệt độ, kiểm soát 

triệt để người bệnh đến khám chữa bệnh nhằm tăng cường công tác rà soát các 

bệnh nhân có triệu chứng đến khám ở các cơ sở khám chữa bệnh công lập và các 

cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, cần thiết cho cách ly ngay các trường hợp nghi 

ngờ nhiễm bệnh. 

- Phối hợp tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đi về từ vùng dịch 

có triệu chứng lâm sàng (sốt, ho, khó thở,...), có yếu tố dịch tễ liên quan đến 

trường hợp mắc hoặc nghi mắc; các trường hợp nhân viên y tế đang làm việc tại 

các khoa hồi sức cấp cứu, khám bệnh nếu có biểu hiện lâm sàng; các trường hợp 

bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp nặng, viêm phổi nặng khác chưa rõ nguyên 

nhân; kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế 

tối đa việc lây lan trong cộng đồng. 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức điều tra, giám sát, xác minh các trường hợp 

đi từ vùng dịch của Hải Dương, Quảng Ninh về Vĩnh Phúc trong vòng 14 ngày 

trở lại đây (từ ngày 15/01/2021) và thực hiện xét nghiệm sàng lọc các trường 

hợp nghi ngờ. 

- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Ban chỉ huy Quân sự thành 

phố, UBND các xã, phường thần tốc truy vết, điều tra dịch tễ đối với các trường 

hợp liên quan đến các ca bệnh dương tính với COVID-19 tại Hải Dương và 

Quảng Ninh. 

- Rà soát và báo cáo tình trạng trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ, sinh 

phẩm, thuốc cần thiết cho công tác phòng chống dịch; báo cáo, đề xuất UBND 

thành phố trước ngày 30/01/2021. 

5. Phòng Quản lý đô thị 

Phối hợp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trên các phương tiện giao thông công cộng, nhà ga, bến tàu, bến xe. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tạm dừng tổ chức các lễ hội có quy mô lớn. Tiết giảm về quy mô, hình 

thức tổ chức các lễ hội dân gian tại các địa phương (chỉ tổ chức các nghi thức tế 

lễ cơ bản); Trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch và tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống 

dịch COVID-19. 

- Có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc tổ chức mừng thọ, đám cưới, đám 

tang, các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực QLNN bằng 

hình thức phù hợp, tránh tập trung đông người và đáp ứng yêu cầu phòng dịch. 

7. UBND các xã, phường 
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- Khẩn trương phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố, Công an thành phố 

để điều tra dịch tễ các trường hợp liên quan đến các ca bệnh tại Quảng Ninh và 

Hải Dương; 

- Tiếp tục rà soát, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch 

theo nhiệm vụ đã được UBND thành phố giao. 

- Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, 

quyết liệt đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, nhất là 

các biện pháp như đeo khấu trang; khử khuẩn và tại các nơi có nguy cơ cao xảy 

ra lây nhiễm dịch bệnh như vực chợ, siêu thị, trung tâm thương mại...; xử lý 

trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, cơ sở vi phạm theo quy định. 

8. Phòng Kinh tế thành phố 

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch tại các chợ, 

siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng... yêu cầu người dân phải đeo khẩu 

trang; được sát khuẩn tay và được đo thân nhiệt khi vào giao dịch, mua bán; 

đồng thời chỉ đạo không ngăm hàng, tăng giá đối với các mặt hàng, vật tư phục 

vụ phòng chống dịch. Tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các chợ trên 

địa bàn thành phố (bắt buộc phải đeo khẩu trang đối với mọi người). 

9. Công an thành phố 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố, UBND các xã, phường trong 

việc điều tra dịch tễ; tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, 

ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép. 

- Nắm chắc tình hình tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ 

trách để đề xuất các biện pháp ứng phó kịp thời với tình hình dịch bệnh COVID- 

19; phối hợp với UBND các xã, phường kiểm tra, xác minh các trường hợp đi, 

đến thành phố, về quê ăn Tết để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch; đặc 

biệt người đi về từ vùng dịch của Hải Dương, Quảng Ninh. 

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Chỉ đạo và phối hợp kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các 

trường học trên địa bàn; chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn và yêu cầu học 

sinh đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi đến trường. 

11. Phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Lao động-TB&XH, UBND cấp 

xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, phối hợp thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các Khu công nghiệp, doanh nghiệp, 

công trường xây dựng, tăng cường bảo hộ an toàn đối với công nhân, người lao 

động trên địa bàn, đơn vị phụ trách. 

12. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố 

Tập trung tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, 

hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng; thực hiện thông điệp 

5K, khuyến cáo người dân bình tĩnh; ngăn chặn các thông tin tiêu cực, bịa đặt 

gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. 

13. Văn phòng HĐND-UBND thành phố (Cơ quan Thường trực BCĐ): 

Tiếp tục duy trì chế độ thông tin, báo cáo đảm bảo thông suất trong điều 

hành của BCĐ; chủ trì tổng hợp các nội dung kinh phí của các đơn vị đề xuất 

BCĐ thành phố xem xét, quyết định. 
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Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện cách ly tự 

nguyện tại Khách sạn Dic Star và thông báo các trường hợp cần theo dõi từ các 

địa phương khác gửi về thành phố. 

14. Các cơ quan đơn vị nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội thuộc thành 

phố: Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cơ 

quan, đơn vị mình; kiểm soát người ra vào cơ quan, yêu cầu thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch. 

15. Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố: Rà soát, khởi động lại các 

bước, quy trình phòng, chống dịch bệnh covid-19 theo đúng quy định. Có trách 

nhiệm khử trùng, diệt khuấn; yêu cầu cán bộ, công nhân đeo khẩu trang theo quy 

định. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, 

dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biệp pháp phòng, chống dịch tại cơ sở 

mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động 

16. Đề nghị ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức chính trị- xã hội 

thành phố: Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân 

trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-

19; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thực hiện yêu cầu 

5K trong phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, phát huy vai trò, 

trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo bệ, nâng cao sức khỏe của 

bản thân và cộng đồng. 

17. Ban chỉ đạo các xã, phường, các phòng, ban, ngành, đơn vị duy trì chế 

độ trực, báo cáo hàng ngày và đột xuất về tình hình dịch về UBND thành phố 

(qua Văn phòng HĐND&UBND thành phố) trước 14h30 để tổng hợp, báo cáo 

Thành ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế trước 16h00 hàng ngày. 

18. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn 

vị và nhân dân thể hiện ý thức, tinh thần trách nhiệm; thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ 

đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố, Ban chỉ đạo thành 

phố để đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Công an 

thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Trung tâm Y tế thành phố; UBND 

các xã, phường và Nhân dân thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Ban chỉ đao tỉnh (B/c); 

- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c); 

- CT, Các PCT UBND TP; 

- Như trên; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tân 
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