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UỶ BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:          /TB - UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       Vĩnh Phúc, ngày      tháng     năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 
 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành 

 tại cuộc họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 

 

Ngày 20/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, 

chống dịch trên địa bàn tỉnh; sau khi nghe Sở Y tế, cơ quan thường trực BCĐ 

báo cáo, ý kiến của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban chỉ 

đạo tỉnh kết luận, chỉ đạo như sau: 

Trong thời gian vừa qua dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến rất phức 

tạp trên cả nước và các tỉnh giáp ranh. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sau 80 ngày 

không phát hiện các ca mắc trong cộng đồng, từ ngày 20/10/2021 đến nay đã 

phát hiện nhiều ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng, là những người 

trở về từ các tỉnh, thành phố đang có dịch mà không tuân thủ các quy định 

phòng, chống dịch của tỉnh. 

 Chỉ tính riêng từ ngày 20/10/2021 đến ngày 12h00’ ngày 19/11/2021 trên 

địa bàn tỉnh đã ghi nhận: 204 ca mắc. Tổng số ca mắc: từ ngày 17/11 đến nay 

của Vĩnh Tường là 76 ca (Lũng Hòa: 23, Bồ Sao: 43, Thổ Tang: 06, Cao Đại: 

01, Tân Tiến: 1, Kim Xá: 01, Nghĩa Hưng: 01). 

 Về tiến độ tiêm vắc xin: Tổng số người đã được tiêm vắc xin phòng 

COVID-19: 761.697 người (đạt 94% dân số trên 18 tuổi), trong đó, số người tiêm 

được 2 liều: 440.268 (đạt 54,3% dân số trên 18 tuổi). 

Có thể thấy, dịch sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào trên địa bàn tỉnh nếu các cấp, 

ngành, địa phương và người dân lơ là, chủ quan, không tuân thủ nguyên tắc và quy 

định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương và của tỉnh.  

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 10/11/2021 của 

Chính phủ về việc hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh, bảo vệ thành quả công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua; Chủ tịch UBND tỉnh- 

Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu: 

1.  Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, Giám đốc 

Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND cấp 

huyện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiêp trên địa bàn 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. Triển 

khai và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. 
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2. Quán triệt nguyên tắc phòng, chống dịch trong thời gian tới là: Phải 

tuân thủ nguyên tắc đầu tiên, đó là phải đặt sự an toàn, sức khỏe, tính mạng của 

người dân lên trên hết, an toàn về dịch nhưng phải tạo thuận lợi nhất cho người 

dân và doanh nghiệp.  

Trên cơ sở đó trong quá trình chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phải đáp 

ứng nguyên tắc ứng phó thần tốc, linh hoạt, sáng tạo, thích ứng an toàn, hiệu 

quả với từng trường hợp, từng địa phương, từng cơ quan, từng thời điểm cụ thể 

để đạt được mục tiêu. 

3. Về phương châm thích ứng linh hoạt: 

- Chuyển việc trạng thái từ kiểm soát bằng mệnh lệnh hành chính, giới 

nghiêm, cấm, dừng hoạt động, sang  trạng thái tuân thủ tự giác, tự nguyện, tự 

kiểm soát, kiểm tra theo cơ chế sác xuất và xử lý nghiêm các vi phạm. 

-  Chuyển từ kiểm soát phân vùng theo địa giới hành chính (lập chốt chặn) 

sang hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, xác lập cơ chế tự kiểm soát tại các cơ 

quan đơn vị doanh nghiệp và trong từng gia đình. 

-  Thay các chốt kiểm soát hữu hình, các qui định cứng nhắc bằng việc 

nâng cao ý thức tự giác, tự nguyện, tự tuân thủ của người dân, doanh nghiệp 

(xây dựng chốt chặn của ý thức người dân, doanh nghiệp). 

4. Các biệp pháp chủ yếu trong thời gian tới: 

4.1. 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. 

4.2. Các cơ quan, đơn vị 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. 

4.3. Các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh 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 (có y tế xã hướng dẫn, trong chương trình y tế dự phòng)  

4.4. Các địa phương có ca mắc trong cộng đồng phải thần tốc truy vết, cách 

ly, khoanh vùng gọn, xét nghiệm nhanh để tách F0 ra khỏi cộng đồng theo 

phương châm 4 tại chỗ; không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng. 

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

sở điều trị. 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 kể từ khi tách toàn bộ F0 

ra khỏi địa bàn. 
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4.5. Thực hiện thí điểm điều trị Fo; 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). 

Sở Y tế có hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục quy định các việc phải làm 

(Biển thông báo, căng dây, kiểm tra, giám sát...) 

4.6. Ban chỉ đạo các cấp phải ứng phó rất linh hoạt, sáng tạo, kịp thời 

thông 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  để đảm bảo nhanh nhất, kịp thời tách 

F0 ra khỏi cộng đồng, đảm bảo mục tiêu cuối cùng là sự an toàn cho người dân, 

doanh nghiệp.  

4.7. Thực hiện nghiêm 4 tại chỗ: Thẩm quyền tại chỗ, nhân lực tại chỗ, 

phương tiện tại chỗ, gắn trách nhiệm tại chỗ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân/Trưởng 

BCĐ cấp huyện được toàn quyền quyết định các vấn đề xử lý cục bộ, nội bộ tại 

địa phương theo qui định (cho dừng học, cho dừng hoạt động, khoanh vùng, 

quyết định người đi cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà...) bằng các biện 

pháp cấp bách, tạm thời phù hợp trong một khoảng thời gian nhất định. Sau đó 

phải nhanh chóng khôi phục trạng thái “bình thường mới” trong thời gian sớm 

nhất. Tạm dừng hoặc hạn chế tối đa quy mô các đám tang, cưới, giỗ, sang 

cát...(theo thẩm quyền của cấp huyện). 

4.8. Tuyên truyền mạnh mẽ với tần suất cao, nội dung phong phú những 

nguy cơ, tác hại của dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kiên quyết 

xử 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 mới. 

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

xin cho 100% người dân trên toàn tỉnh 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 tỉnh. Thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  

4.10. Yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ các huyện, thành phố: 

- Chỉ đạo phát động cuộc vận động xã hội hóa trong việc mua kit test xét 

nghiệm Covid-19 và thực hiện việc test nhanh để tầm soát nguy cơ, phát hiện 

kịp thời F0, tách F0 ra khỏi cộng đồng. 

- Chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y 

tế, thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, hóa chất ... để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân tại 

Cơ sở điều trị COVID-19 cấp huyện quy mô 50 giường bệnh; đảm bảo hoàn 

thành Cơ sở điều trị COVID-19 cấp huyện thêm quy mô 120 giường bệnh trước 

ngày 26/11/2021 để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân. 
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- Chỉ đạo đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị y tế, thuốc, sinh 

phẩm xét nghiệm, hóa chất ... để sẵn sàng kích hoạt Trạm y tế lưu động, Tổ chăm 

sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. 

4.11. Giao Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh:  

- Tiếp tục nắm chắc diễn biến, tình hình dịch COVID-19 và các chỉ đạo, 

hướng dẫn của cấp trên và của tỉnh, chịu trách nhiệm cao nhất trong việc tham 

mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-

19 của tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn 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 tỉnh.  

- Đồng ý kích hoạt Bệnh viện dã chiến số 2; giao Sở Y tế chủ động tổ chức 

điều phối, phân luồng bệnh nhân tại các bệnh viện Dã chiến số 1, bệnh viện Dã 

chiến số 2, Cơ sở điều trị COVID-19 tại bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên và 

các Cơ sở điều trị bệnh COVID-19 cấp huyện 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát sự sẵn sàng tiếp nhận người bệnh của các Cơ 

sở điều trị COVID-19 cấp huyện. Bám sát tình hình dịch bệnh của các địa 

phương, tham mưu BCĐ PCDB tỉnh có các giải pháp phù hợp, kịp thời. Hướng 

dẫn chuyên môn, điều phối nhân lực để hỗ trợ các địa phương thực hiện xét 

nghiệm, cách ly, điều trị người bệnh COVID-19. 

4.12. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng phương án nhân lực tham gia hỗ trợ, 

đảm bảo an ninh trật tự tại các Cơ sở điều trị người bệnh COVID-19 các cấp và 

các Cơ sở cách ly y tế tập trung. 

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; Công an tỉnh, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh 

doanh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

        
Nơi nhận: 

- TTTU, TTHĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện thành phố; 

- Các cơ quan TƯ đóng trên địa bàn; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ; 
- CV: NCTH; 

- Lưu VT, (Tr         b).          

TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

                        

 

 

 

              Nguyễn Tiến Hạnh 
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