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 Kính gửi: - Công an thành phố; 

- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

 Thực hiện Văn bản số 3621/UBND-KT3  ngày 15/5/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc siết chặt hoạt động trong các cơ sở cách ly y tế tập trung 

tránh lây nhiễm chéo (sao gửi kèm theo), trong thời gian qua đã xuất hiện các 

trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại các các cơ sở cách ly tập trung, 

tiềm ẩn nguy cơ lây chéo cao trong các cơ sở cách ly tập trung, để khắc phục và 

siết chặt quản lý tại các cơ sở cách ly tập trung và tự nguyện trên địa bàn thành 

phố, UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Trưởng Công an thành phố, Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, 

Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo 

các cán bộ, chiến sỹ, lực lượng được phân công làm nhiệm vụ tại các cơ sở cách 

ly y tế tập trung, các cơ sở cách ly y tế tự nguyện trên địa bàn thành phố đề cao 

cảnh giác, tiên phong, gương mẫu, tính chiến đấu và kỷ luật cao, sâu sát công 

việc, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thực hiện đúng hướng dẫn, chỉ dẫn 

phòng, chống dịch trong từng khâu công việc. 

 Mỗi cán bộ, chiến sỹ, lực lượng được phân công làm nhiệm vụ tại các cơ 

sở cách ly tập trung, tự nguyện phải thực hiện triệt để các giải pháp kiểm soát, 

ngăn ngừa, chống dịch bệnh Covid-19, phải nắm rõ quy trình cách ly cùng các 

yêu cầu cụ thể trong công tác cách ly do ngành y tế ban hành, chịu trách nhiệm 

về kết quả thực hiện nhiệm vụ nếu để xảy ra lây nhiễm chéo tại bộ phận, đơn vị 

mình được giao phụ trách. 

2. Giao Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì phối hợp với Công an 

thành phố, Trung tâm Y tế thành phố các đơn vị liên quan rà soát nội quy, quy 

chế khu cách ly tập trung, khu cách ly tự nguyện trên địa bàn thành phố, kịp thời 

sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp và yêu cầu kiểm soát chặt chẽ công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới./. 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT; 

- Các Khu cách ly y tế tp; 

- TTVHTT&TT; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Thiều Chí Huỳnh 
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