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                                     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. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc, Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành hướng dẫn tạm thời “Tổ chức, thực hiện biện pháp 

cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương trong phòng, chống dịch 

Covid-19” trên địa bàn tỉnh (sao gửi kèm theo), để triển khai có hiệu quả Chủ 

tịch UBND thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành 

phố yêu cầu: 

1. Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiêp, trường học trên địa bàn thành phố quán triệt và thực 
hiện nghiêm Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc và Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh. 

- Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt, có 
hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống 
dịch COVID-19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh tỉnh, Thành ủy, UBND/BCĐ thành phố. 

 - Yêu cầu 100% các tổ chức, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi tắt là cơ quan, đơn vị) phải triển khai xét nghiệm 

sàng lọc tầm soát SARS-CoV-2 bằng Test nhanh kháng nguyên định kỳ ít nhất 

3 - 5 %  hàng tuần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy 

định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Tăng tỷ lệ xét 

nghiệm khi xuất hiện các nguy cơ cao hơn. 

 - Các cơ quan, đơn vị, trường học hoàn thiện ngay “tủ thuốc” và “nội 

qui phòng chống dịch” tại cơ quan, đơn vị. Đảm bảo sẵn sàng cơ số Kit Test 

nhanh kháng nguyên để kiểm soát dịch bệnh tại cơ quan mình. 

 - Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoàn toàn toàn chịu trách nhiệm trước 



 

2 

 

Thành ủy, UBND thành phố nếu để dịch bệnh bùng phát tại cơ quan, địa 

phương, đơn vị phụ trách do nguyên nhân chủ quan và không tuân thủ thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Chính phủ, Ban 

Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Thành ủy, UBND/BCĐ thành phố. 

 2. Trung tâm Y tế thành phố  
- Tiếp tục nắm chắc diễn biến, tình hình dịch COVID-19 và các chỉ đạo, 

hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tham mưu, đề xuất 
với Thành ủy, UBND/BCĐ thành phố chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch thật sự toàn diện, triệt để, chủ động, kiên quyết, linh hoạt, và hiệu 
quả, tuyệt đối không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên địa bàn thành phố. 

 - Chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường hướng dẫn, triển khai đến các cá nhân, hộ 

gia đình trên địa bàn thành phố tự thành lập tủ thuốc thiết yếu phòng chống dịch 

Covid-19. Chủ động tự thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng Test 

nhanh kháng nguyên định kỳ hàng tuần hoặc ngay khi ra/vào tỉnh, khu vực có 

nguy cơ lây nhiễm cao để tự bảo vệ bản thân, gia đình mình. 

 - Đẩy nhanh việc triển khai kế hoạch tiêm chủng, đảm bảo phủ kín vắc 

xin cho 100% người dân trên toàn thành phố trong năm 2021. Thực hiện có hiệu 

quả Kế hoạch “Vùng Xanh” gắn với việc các quyết định triển khai Nghị quyết 

128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế trên địa 

bàn thành phố.  

 3. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố  
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ 

biến Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc và Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh đến 
các tổ chức, cá nhân và người dân biết, triển khai thực hiện; đồng thời tăng 
cường công tác tuyên truyền các biện pháp, các quy định phòng chống dịch 
COVID-19 trên địa bàn thành phố.  

- Tuyên truyền, lên án những tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định 
phòng, chống dịch COVID-19 để toàn thể nhân dân được biết và tuân thủ thực 
hiện theo đúng quy định. 

 4. UBND các xã, phường  

- Tiếp tục thần tốc truy vết, xét nghiệm nhanh để tách người nhiễm 

COVID-19 (F0) ra khỏi cộng đồng; đồng thời khoanh vùng hẹp, sử lý triệt để, 

tránh lây nhiễm ra cộng đồng. 

Nếu xuất hiện F0 trên địa bàn, chậm nhất sau 2h phải đưa ngay vào 

cơ sở điều tri Chậm nhất sau 24h phải rà soát toàn bộ khu vực có liên quan, 

tách các Fo khác ( nếu có) ra khỏi cộng đồng; chậm nhất sau 72h (3 ngày) 

đưa địa phương trở về trạng thái bình thường mới. 

 - Thực hiện thí điểm điều trị F0; cách ly F1 tại nhà riêng hoặc các khu vực 

mà người bị cách ly lựa chọn (nhà riêng, nhà văn hoá, nhà dân thuê...theo quy 

định của UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế). 

 - BCĐ các xã, phường phải ứng phó rất linh hoạt, sáng tạo, kịp thời thông 
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qua việc thích ứng với từng trường hợp cụ thể, từng ổ dịch cụ thể phải có các 

biện pháp linh hoạt ứng phó kịp thời “vạn biến” để đảm bảo nhanh nhất, kịp thời 

tách F0 ra khỏi cộng đồng, đảm bảo mục tiêu “bất biến” là sự an toàn cho người 

dân, doanh nghiệp trên địa bàn. 

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm 4 tại chỗ: Thẩm quyền tại chỗ, nhân lực tại 

chỗ, phương tiện tại chỗ, gắn trách nhiệm tại chỗ.  

 - Tuyên truyền mạnh mẽ với tần xuất cao, nội dung phong phú những 

nguy cơ, tác hại của dịch trên hệ thống loa truyền thanh các xã, phường. Kiên 

quyết sử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là cố tình vi phạm các qui 

định về phòng chống dịch. Trong trường hợp chưa xác định được nguyên nhân, 

chưa rõ nguồn gốc được phép áp dụng các biện pháp “ tạm thời, cấp bách ” để 

ngăn chặn các nguy cơ, sau đó phải nhanh chóng đưa địa phương về trạng thái 

bình thường. 

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 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-22T10:34:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Thiều Chí Huỳnh<Huynhtc@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-11-22T10:38:27+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-11-22T10:38:28+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-11-22T10:38:29+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-11-22T10:38:29+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




