
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

Số:       /UBND-VP 
V.v thực hiện Văn bản số 9569/CV-BCĐ 

ngày 27/10/2021 của BCĐ tỉnh 

 

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, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Văn bản số 9569/CV-BCĐ ngày 27/10/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác 

giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, để chủ động kiểm soát, tầm soát 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, UBND thành phố, BCĐ 

phòng chống dịch Covid-19 thành phố chỉ đạo: 

1. Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các 

xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh,  Ban chỉ đạo tỉnh cụ thể tại các văn bản số 9377/CV-BCĐ ngày 21/10/2021, 

số 9512/UBND-VX1 ngày 26/10/2021; tăng cường công tác giám sát và chủ động 

kiểm soát dịch hiệu quả. 

2. Giao Chủ tịch UBND các xã, phường:  

- Chỉ đạo các lực lượng rà soát ngay các trường hợp có hộ khẩu tại địa 

phương và thường xuyên đi lại giữa Vĩnh Phúc với Hà Nội, Phú Thọ. Khẩn trương 

điều tra, truy vết, khai thác thông tin triệt để các trường hợp liên quan đến ca mắc 

mới phát hiện; chủ động theo dõi, giám sát không bỏ sót đối tượng có nguy cơ và 

tổ chức đưa đi cách ly, xét nghiệm người đi về từ các vùng có nguy cơ cao (như 

thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Phú Thọ, Hà Nội...). 

Chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành phố nếu để bỏ sót đối tượng dẫn 

đến lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng thuộc địa bàn quản lý. 

- Chỉ đạo các Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia tự quản hoạt động tối đa, 

kiểm soát chặt người đến/về từ các vùng có nguy cơ cao của Hà Nội, Phú Thọ và 

các tỉnh thành khác để đề xuất phương án theo dõi, giám sát, cách ly, xét nghiệm 

ngay khi cần thiết. 

- Yêu cầu người dân thực hiện khai báo y tế trung thực. Khuyến khích 

từng hộ gia đình, từng cơ quan, đơn vị, trường học  và từng doanh nghiệp thực hiện 

tự Test nhanh COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh khẩn trương 

xây dựng phương án để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVTD-

19” tại từng cơ quan, đơn vị, trường học và từng cơ sở sản xuất kinh doanh.   - Tuyên 

truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hạn chế di 

chuyển qua lại giữa Hà Nội, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Bố trí khu vực ăn, ngủ, sinh hoạt cho 



cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm hạn chế sự di chuyển qua lại giữa Hà 

Nội, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. 

  - Hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, hóa 

chất... tại các trạm y tế lưu động để sẵn sàng điều trị khi cần thiết. 

3. Giao Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

   4. Giao Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố truyên tải thông tin 

nội dung Văn bản để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện. 

Yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Chủ tịch 

UBND các xã, phường khẩn trương triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- TTVHTT&TT; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Thiều Chí Huỳnh 
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