CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND TỈNH VĨNH PHÚC
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG
DỊCH BỆNH COVID-19

Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 4 năm 2022

Số: 2678 /CV-BCĐ
V/v 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”

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay cơ
bản đã và đang được kiểm soát tốt, số ca mắc mới đang liên tục giảm. Tính đến
ngày 22/4/2022, tại Vĩnh Phúc ghi nhận 362.835 ca mắc, 346.001 ca điều trị
khỏi. Hiện nay chỉ còn 4.487 ca đang điều trị, trong đó: 223 ca tại cơ sở y tế (có
98,5% ca mức độ nhẹ), chiếm 4,9%; 4.264 ca tại nhà, chiếm 95,1%. Tỷ lệ tiêm
vắc xin phòng bệnh COVID-19: Người trên 18 tuổi: có trên 98% người được
tiêm ít nhất 02 mũi, trên 83% người được tiêm mũi 3; trẻ từ 12-17 tuổi được
tiêm 2 mũi, đạt trên 98%; Hiện đang triển khai tiêm cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới
12 tuổi được 3.600/174.007 trẻ, dự kiến hoàn thành trong quý II/2022 ngay khi
được cấp vắc xin.
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”; Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, UBND
các huyện, thành phố thực hiện nội dung sau:
1. 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 tỉnh theo chỉ đạo của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND
tỉnh 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-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 và các văn bản hiện hành khác có liên quan.
2. Tổ chức thực hiện triển khai 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 nhất là nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; liên tục rà soát
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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.
3. 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 các
huyện/thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,… căn cứ trên cơ sở kết
quả đánh giá cấp độ dịch1 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
động2 như: (1) sự kiện tập trung đông người; (2) vận tải hành khách và hàng
hóa; (3) sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; (4) văn hóa, văn nghệ, thể dục thể
thao; (5) giáo dục và đào tạo; (6) hoạt động cơ quan, công sở; (7) hoạt động
tín ngưỡng, tôn giáo; (8) hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham
quan du lịch,…thuộc phạm vi quản lý, phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa
phương 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.
4. Giao Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh
- Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới, cả nước và trên
địa bàn tỉnh; kịp thời sửa đổi, bổ sung, 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 bệnh viện, cơ sở y tế
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 soát phòng, chống dịch
bệnh và hướng dẫn người dân tự kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc;
Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn của tỉnh
và các biện pháp áp dụng tương ứng trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử của tỉnh.
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.
Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố và
các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Như Kính gửi;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Vĩnh Phúc;
- Lưu: VT, VX1 (Tr
b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Vũ Việt Văn

Đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính
phủ, Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế, Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày
17/02/2022 của UBND tỉnh tại đường link: https://capdodich.yte.gov.vn/map của Bộ Y tế.
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Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh ban hành hướng dẫn tạm thời thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
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