ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3330 /UBND-VP

Vĩnh Yên, ngày 14 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V.v thực hiện chỉ đạo của BCĐ tỉnh tại văn
bản số 10108/CV-BCĐ ngày 13/11/2021,
các chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số:
10100/UBND-VX1, 10109/UBND-TH3 và
Kết luận số 284/TB-UBND của Chủ tịch
UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Kính gửi:

- UBMTTQVN thành phố;
- 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;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 501-TB/TU ngày 12/11/2021 của Tỉnh ủy
Vĩnh Phúc thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai
các biện pháp linh hoạt, thích ứng phòng, chống dịch Covid-19, Văn bản số
10108/CV-BCĐ ngày 13/11/2021 của BCĐ tỉnh, Văn bản số 10100/UBND-VX1
ngày 12/11/2021, Văn bản số 10109/UBND-TH3 ngày 14/11/2021 và Thông báo
Kết luận số 284/TB-UBND ngày 12/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
(được sao gửi kèm theo), UBND thành phố yêu cầu:
1. Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các
xã, phường thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ tỉnh, Chủ
tịch UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên, đồng thời quán triệt và thực hiện nghiêm
chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế về nới
lỏng, mở cửa “thích ứng linh hoạt, an toàn” theo phương châm: “kiểm soát ở địa
bàn dân cư quyết liệt, chặt chẽ và sự chủ động, linh hoạt trong áp dụng các biện
pháp của các địa phương”, với mục tiêu là: Không để dịch bùng phát, lây lan trên
địa bàn thành phố, trong cộng đồng dân cư, trong các doanh nghiệp, đơn vị sản
xuất kinh doanh.
Nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và thực hiện các giải pháp phòng
chống dịch trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, trường học, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn.
2. Trung tâm Y tế thành phố
- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, các phòng, ban, đơn vị,
UBND các xã, phường nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố khắc phục những
nội dung còn bất cập, khó khăn, chưa thống nhất trong việc chỉ đạo, thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, UBND các xã, phường
trong công tác phòng chống dịch, nhất là áp dụng các biện pháp điều tra, truy vết,

giám sát người cách ly.
- Có hướng dẫn quy trình, biện pháp, cách điều trị F0 tại nhà, cách ly F1 tại
nhà, cách phòng chống covid của từng gia đình ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng, thực
hiện trên địa bàn thành phố.
- Chuẩn bị phương án chữa trị cho người nhiễm COVID-19 tại nhà; hướng
dẫn người dân xây dựng tủ thuốc gia đình với những thuốc thiết yếu có thể sử dụng
trong tình huống có dịch bệnh.
- Xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12-17 tuổi; Báo cáo UBND
thành phố trước ngày 19/11/2021.
3. Công an thành phố
- Chủ động, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thành phố, UBND các xã,
phường kiểm soát các xe vận tải, chở khách và lái xe đường dài, xe ghép về thành
phố để có biện pháp quản lý, giám sát y tế đối với các lái xe này.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh có điều kiện
(Karaoke, massage, tẩm quất...), đấu tranh chống các cơ sở hoạt động trái phép;
kiểm tra, quản lý chặt chẽ nhân khẩu.
- Tăng cường công tác tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm của tổ
chức, cá nhân. Chỉ đạo công an các xã, phường nắm chắc địa bàn; xem xét xử lý
trách nhiệm, điều chuyển công tác khác nếu để địa bàn quản lý xảy ra dịch bệnh do
chủ quan, lơ là.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố triển khai các đoàn kiểm tra và
tham mưu UBND thành phố có văn bản chấn chỉnh việc tổ chức đám cưới, đám
tang,... tập trung đông người, chưa thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch
tại các xã, phường trên địa bàn thành phố.
5. Phòng Kinh tế thành phố
Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ thuộc phạm vi thành phố quản lý đảm bảo cao nhất công tác phòng,
chống dịch. Chủ động thực hiện tổ chức xét nghiệm tầm soát cho người lao động.
6. Văn phòng HĐND-UBND thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao
thành lập đoàn kiểm tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, y dược
ngoài công lập... về việc chấp hành các quy định phòng chống dịch để có biện pháp
chấn chỉnh kịp thời.
7. Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội thành phố tiếp tục tham mưu
UBND thành phố tổng hợp, báo cáo số liệu công dân các tỉnh phía Nam có nguyện
vọng về quê trên cơ sở báo cáo của UBND các xã, phường, tổng hợp tham mưu
UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
8. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố tiếp tục thông tin,
tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh Covid19, để người dân biết lo khi có dịch, biết sợ nhiễm bệnh, biết tự bảo vệ mình, tự
bảo vệ gia đình, bảo vệ xóm làng, khu dân cư mình sinh sống, từ đó tạo ý thức tự
giác chấp hành các quy định. Thông tin thường xuyên, kịp thời, rộng rãi những
trường hợp sai phạm, vi phạm, những trường hợp bị khởi tố và các hình thức xử lý
nghiêm khắc để răn đe trong xã hội.
9. UBND các xã, phường
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- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo đúng phương
châm linh hoạt, thích ứng an toàn, hiệu quả. Có biện pháp kiểm soát và phòng dịch
tại các đám cưới, đám hiếu, các hoạt động tập trung đông người.
- Chấn chỉnh hoạt động của các Tổ Liên gia, Tổ Covid cộng đồng trong việc
giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện người vi phạm, nhất là người trốn khai báo y
tế, trốn cách ly. Thực hiện nghiêm việc giám sát người thực hiện cách ly tại nhà
theo đúng quy định.
- Tiếp tục rà soát, đăng ký việc đón công dân các tỉnh phía Nam về quê (trên
cơ sở đề nghị của công dân) với UBND thành phố (qua Phòng Lao động-TB&XH
để tổng hợp).
10. Các doanh nghiệp , cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố
thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại mục 1, văn bản số
10109/UBND-TH3 ngày 14/11/2021.
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

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh Vĩnh Phúc

Thiều Chí Huỳnh
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