ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1376 /UBND-VP

Vĩnh Yên, ngày 05 tháng 05 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh COVID-19
trên địa bàn thành phố

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố;
- Công an, Ban CHQS thành phố;
- Trung tâm Y tế thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.
Thực hiện Văn bản số 2678/CV-BCĐ ngày 27/4/2022, của Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc về việc tiếp tục triển khai
thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới
“thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả” và Văn bản số 2784/UBNDVX1 ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tạm dừng khai báo y tế
phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (sao gửi kèm theo);
Để bảo đảm vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội và
ổn định đời sống nhân dân; tiếp tục phát huy tính chủ động, vận dụng linh hoạt,
sáng tạo các kinh nghiệm đã đạt được sau hơn 2 năm phòng, chống dịch; Kiên
định với mục tiêu không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với tình hình dịch
bảo vệ tối đa “sức khỏe, tính mạng của người dân”; UBND thành phố yêu cầu
các phòng, ban, đơn vị thành phố, Công an thành phố, Ban CHQS thành phố,
Trung tâm Y tế thành phố và UBND các xã, phường triển khai thực hiện một số
nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, thành phố, Công an thành phố,
Ban CHQS thành phố, Trung tâm Y tế thành phố; Chủ tịch UBND các xã,
phường; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành
phố:
1.1. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban chỉ
đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tại Văn bản số 2678/CV-BCĐ ngày
27/4/2022.
1.2. Tiếp tục tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả các chỉ đạo
về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố theo chỉ
đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy,
UBND tỉnh; của Thành ủy, UBND thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 thành phố tại: Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021, Nghị
quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ; Quyết định số 345/QĐ-
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UBND ngày 17/02/2022, Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 09/3/2022, Kế
hoạch số 80/KH-UBND ngày 30/3/2022, Công văn số 2501/UBND-VX1 ngày
20/4/2022 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 20/4/2022 của
UBND thành phố về Thực hiện Chương trình phòng, chống dịch COVID-19
theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ trên địa bàn thành
phố Vĩnh Yên và các văn bản khác có liên quan.
1.3. Căn cứ trên cơ sở kết quả đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên
địa bàn tỉnh, quyết định cho phép tổ chức, triển khai các biện pháp hành chính
phù hợp đối với các hoạt động như: (i) sự kiện tập trung đông người; (ii) vận tải
hành khách và hàng hóa; (iii) sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; (iv) văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao; (v) giáo dục và đào tạo; (vi) hoạt động cơ quan, công sở;
(vii) hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; (viii) hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà
nghỉ, tham quan du lịch,…thuộc phạm vi quản lý, phát huy tính chủ động, sáng
tạo trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh
doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của nhân dân dần trở
lại tình trạng bình thường mới.
1.4. Tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế trên địa bàn thành phố Vĩnh
Yên, bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 30/4/2022.
1.5. Tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát, phát hiện sớm, xử lý ổ dịch
COVID-19 kịp thời, hiệu quả theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương,
của Tỉnh và thành phố để bảo vệ sức khỏe nhân dân, duy trì thành quả chống
dịch hiện nay với mục tiêu đặt sức khoẻ, tính mạng của người dân lên trên hết,
trước hết.
2. Giao Trung tâm Y tế thành phố
- Chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường tổ chức triển khai hiệu quả
công tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 bảo đảm tiến độ nhanh nhất có thể
ngay sau khi tiếp nhận vắc xin bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, đúng đối
tượng và hoàn thành mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, UBND
thành phố nhất là nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; liên tục rà soát người đủ điều
kiện tiêm và tổ chức tiêm vét ngay khi có thể nhất là nhóm đối tượng nguy cơ tử
vong cao khi mắc bệnh COVID-19 và yếu thế trong xã hội.
- Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn cả nước và trên
địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND thành phố các biện pháp, giải
pháp, cập nhật các hướng dẫn chuyên môn bảo đảm đúng phương châm thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đồng thời tạo điều kiện
thuận lợi để khôi phục, phát triển kinh tế.
- Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, chỉ đạo các khoa, phòng, Trạm Y
tế các xã, phường bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y
tế,…đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh; Chỉ đạo thực hiện các biện pháp kiểm
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soát phòng, chống dịch bệnh và hướng dẫn người dân tự kiểm soát phòng, chống
dịch bệnh COVID-19.
3. Giao Phòng Văn hóa và thông tin; Trung tâm Văn hóa TT&TT
thành phố và UBND các xã, phường:
- Cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn của thành phố và các biện pháp áp
dụng tương ứng trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử của thành phố. Tăng
cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, thúc đẩy tính tự giác, tích cực của
người dân trong phòng, chống dịch để thích ứng an toàn trong tình hình mới.
- Chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống
dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời.
Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố, Công an thành
phố, Ban CHQS thành phố, Trung tâm Y tế thành phố; Chủ tịch UBND các xã,
phường khẩn trương triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy, HĐND (b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- Như trên;
- CPVP;
- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh Vĩnh Phúc

Lê Anh Tân

