UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TIN
Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
(Tính đến 15h00’ ngày 23/10/2021)
I. THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Tại Việt Nam:
- Tính đến 14h00’ ngày 23/10/2021, ghi nhận 881.522 trường hợp dương tính
với SARS-CoV-2, trong đó: 803.326 trường hợp điều trị khỏi, 56.656 trường hợp
đang điều trị, 21.543 trường hợp tử vong (tăng 56 trường hợp).
- Tổng số ca lây nhiễm COVID-19 trong nước tính từ ngày 27/4/2021 đến nay
có 876.789 trường hợp (tăng 3.977 trường hợp so với ngày 22/10/2021), ở 62
tỉnh/thành phố.
- Tổng hợp đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương theo Nghị quyết số
128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày
12/10/2021 của Bộ Y tế cập nhật tại đường link: https://moh.gov.vn/home
2. Tại tỉnh Vĩnh Phúc:
2.1. Tổng số ca mắc COVID-19: 253 trường hợp (tăng 0), trong đó:
- Ghi nhận tại tỉnh: 249 trường hợp.
- Nhập cảnh cách ly y tế tại tỉnh: 04 trường hợp.
2.2. Tình hình điều trị: 13 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới
Trung ương; 237 bệnh nhân đã được điều trị khỏi; 03 bệnh nhân tử vong.
Trong ngày nghi nhận 01 bệnh nhân tái dương tính với COVID-19 (Họ và tên:
L.H.V, mã số 836745, sinh năm: 2013, giới: Nữ, địa chỉ: Thổ Tang, Vĩnh Tường,
Vĩnh Phúc; đã được cách ly tập trung tại Trung tâm Vận động viên tỉnh sau khi kết
thúc điều trị bệnh COVID-19 từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ngày 22/10/2021
xét nghiệm tái dương tính với SARS-CoV-2 do Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện,
bệnh nhân trên hiện đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp tục cách ly y
tế và điều trị.
3. Tổng số trường hợp đã được giám sát y tế: lũy tích 97.448 trường hợp.
- Số trường hợp F1 hiện đang cách ly: 155 người; tích lũy 3.878 người, (tăng 01, có
liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 tại tỉnh Tuyên Quang, đã được cách ly y tế, kết
quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính).
- Số trường hợp F2 hiện đang cách ly: 0 người; tích lũy 36.351 người, (tăng 12).
- Số trường hợp F3 hiện đang cách ly: 0 người, tích lũy 28.271 người (tăng 0).
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- Số trường hợp trở về từ các vùng có dịch của các tỉnh/thành phố khác: 28.695
người (tăng 67), trong đó:
+ Từ ngày 22/6/2021 đến nay: 27.782 trường hợp (tăng 67) tại các tỉnh/thành phố:
TP.HCM (3.314), Hà Nội (12.542), Đồng Nai (240), Bình Dương (194), Phú Thọ (7.829)
và các vùng có dịch khác (3.663). Số trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm 22.841 (Dương
tính 134, âm tính 22.672, chờ kết quả 35).
+ Đang cách ly tập trung: 779 trường hợp.
+ Đang cách ly tại nhà: 4.284 trường hợp.
- Kết quả rà soát người đến/về Vĩnh Phúc từ tỉnh Phú Thọ tính từ ngày 13/10/2021
đến nay: 7.828 người, tại các huyện/thành phố: Lập Thạch (794), Sông Lô (2.130), Tam
Dương (351), Tam Đảo (131), Bình Xuyên (470), Vĩnh Tường (2.148), Phúc Yên (367),
Yên Lạc (267), Vĩnh Yên (1.170), trong đó:
+ Cách ly y tế tập trung: 166 người.
+ Cách ly tại nhà: 8.237 người.
+ Đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2: 8.256 người (kết quả âm tính).
- Xét nghiệm tầm soát nguy cơ 10% đối với giáo viên và học sinh tại các huyện
thành phố tính đến 13h30’ ngày 23/10/2021: 15.126 người, kết quả xét nghiệm âm tính.
Trong đó: Vĩnh Tường (2.057), Tam Đảo (1.248), Lập Thạch (4.105), Sông Lô (6.223),
Phúc Yên (1.493), Tam Dương (1.400). Các huyện, thành phố còn lại đang tiếp tục triển
khai và cập nhật thông tin.
- Số cán bộ y tế tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí
Minh đang cách ly y tế tại Khác sạn Yến Ngọc: 60 người, tình hình sức khỏe ổn định, xét
nghiệm SARS-CoV-2 âm tính.
- Số công dân Vĩnh Phúc được đón trở về từ các tỉnh, thành phố (Hồ Chí Minh,
Đồng Nai, Bình Dương): 1.200 người. Ngày 23/10/2021, có 18 người hoàn thành cách ly y
tế; Hiện còn 05 người đang cách ly y tế tại tỉnh, tình hình sức khỏe ổn định, xét nghiệm âm
tính với SARS-CoV-2.
- Tình hình kết quả điều tra, giám sát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân
mắc COVID-19 mới (Bệnh nhân N.X.T, nam, sinh năm 1967, địa chỉ: thôn Thành Công,
xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc):
+ Tổng số F1: 92 người, xét nghiệm SARS-CoV-2 kết quả âm tính.
+ Tổng số F2: 2.543 người (tăng 12), đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 kết quả
âm tính.
4. Tình hình xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh (từ ngày
30/4/2021 đến nay):
4.1. Tổng số mẫu được lấy xét nghiệm trong ngày: 8.696 mẫu (3.596 mẫu
Realtime - PCR; 5.100 mẫu Test nhanh).
4.2. Tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 toàn tỉnh: 1.018.189 mẫu
(253 mẫu dương tính; 1.017.673 mẫu âm tính; 263 chờ kết quả), trong đó:
- Nhóm 1: Đối tượng đối tượng xét nghiệm theo quy định Bộ Y tế: Trong ngày
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3.394 mẫu, lũy tích: 225.990 mẫu.
- Nhóm 2: Đối tượng xét nghiệm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày
16/5/2021 của HĐND tỉnh: Trong ngày 409 mẫu, tích lũy 72.535 mẫu.
- Nhóm 3: Đối tượng xét nghiệm tự nguyện: 719.664 mẫu, trong đó:
+ Xét nghiệm tại các doanh nghiệp: Trong ngày 476 mẫu, lũy tích: 348.420 mẫu.
+ Xét nghiệm cho người dân: Trong ngày 4.417 mẫu, lũy tích: 371.244 mẫu.
5. Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19:
- Tổng dân số từ 18 tuổi trở lên: 810.197 người (tính đến tháng 5/2021).
- Tổng số vắc xin đã được nhận: 882.790 liều.
- Tổng số người đã được tiêm: 578.386 người (đạt 71.3% dân số trên 18 tuổi).
- Tổng số mũi đã được tiêm: 735.523 mũi (Mũi 1: 578.386, Mũi 2: 157.137)
- Kết quả triển khai tiêm:
+ Đợt 1: 6.890 người, đạt 111.1%; Đợt 2: 9.321 người, đạt 115,1%; Đợt 3:
18.725 người, đạt 118.2%; Đợt 4: 43.671 người, đạt 106.6%; Đợt 5: 19.192 người, đạt
110.4%; Đợt 6: 38.838 người, đạt 105.3%; Đợt 7: 10.688 người, đạt 118.8%; Đợt 8:
83.047 người, đạt: 117.2%; Đợt 9: 200.950 người, đạt: 107.3%;
+ Đợt 10: Số tiêm được trong ngày: 33.128 người, lũy tích lũy tích 304.201
người, đạt 62.1%.
6. Khoanh vùng, cách ly xã hội: 03 địa điểm.
- Cấp xã: 01 xã Nhân Đạo (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc).
- Thôn, khu, tổ dân phố: 03 thôn (Thành Công, Lãng Sơn, Yên Sơn) thuộc xã
Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
7. Cập nhật đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương theo Nghị quyết số
128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT
ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế: (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Văn bản này).
II. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO
1. Các bệnh viện điều trị COVID-19:
1.1. Bệnh viện tuyến tỉnh: Sẵn sàng bảo đảm điều trị cho các bệnh nhân mắc
COVID-19, dự kiến: 544 người.
1.2. Bệnh viện tuyến huyện: Sẵn sàng các cơ sở điều trị cho các bệnh nhân mắc
COVID-19 tại 9 huyện/thành phố với quy mô 50 giường/huyện (tổng 450 giường).
2. Các khu cách ly tập trung:
2.1. Thực trạng vận hành các cơ sở cách ly hiện có: Tổng số cơ sở đang có các
trường hợp thực hiện cách ly: 16 cơ sở.
2.2. Phương án nâng cấp/bổ sung thêm các cơ sở cách ly mới: Sẵn sàng các địa
điểm cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh dự kiến có thể tiếp nhận 20.000 công dân.
3. Vật tư y tế: Hiện nay tỉnh đã chủ động sẵn sàng các phương án bổ sung vật
tư y tế và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 ở
Cấp độ 3 (từ 20 bệnh nhân đến 1.000 bệnh nhân).
4. Công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh:
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4.1. Công tác quản lý xuất nhập cảnh, hoạt động của người nước ngoài:
Trong ngày, có 03 người quốc tịch Nhật Bản đến khai báo tạm trú trên địa bàn
tỉnh với mục đích cách ly. Hiện, toàn tỉnh có tổng số 2.611 người nước ngoài (Hàn
Quốc: 1.022; Trung Quốc: 772; Đài Loan (Trung Quốc): 298; Nhật Bản: 142; Lào:
58; Campuchia: 56; Ấn Độ: 24; Mỹ 04; Quốc tịch khác: 232) làm việc, thăm thân,
cách ly tại 288 cơ quan, doanh nghiệp, trường học; trong đó có 123 người nước ngoài
đang cách ly sau khi nhập cảnh tại khu cách ly của Khách sạn Dic Star - Vĩnh Phúc,
Khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải Resort.
4.2. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch:
Lực lượng Công an tổ chức kiểm tra, nhắc nhở công tác phòng chống dịch tại
07 doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh, chưa phát hiện vi phạm.
Lũy kế từ ngày 01/5/2021 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ra Quyết định
xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 3.775 trường hợp số tiền 7.835.400.000 đồng.
4.3. Công tác kiểm soát người, phương tiện ra vào tỉnh tại các chốt:
Lực lượng Công an tại 09 chốt hỗ trợ người dân và doanh nghiệp kiểm soát
dịch bệnh COVID-19 và các chốt cấp huyện trên các tuyến đường trọng yếu dẫn vào
địa bàn tỉnh đã chủ trì kiểm tra, hướng dẫn 12.379 lượt phương tiện, 19.393 lượt
người; yêu cầu quay trở lại địa phương 86 phương tiện không đáp ứng các yêu cầu
phòng, chống dịch; tiếp nhận 3.786 tờ khai của công dân trên phần mềm quản lý di
biến động của người ra vào vùng dịch.
5. Các Tổ phòng, chống COVID cộng đồng: Tổng số 1.370 tổ, với 11.186
thành viên tham gia.
6. Kết quả phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch và công tác
của các Tổ liên gia tự quản:
Lực lượng Công an cơ sở tiếp tục duy trì, củng cố, kiện toàn hoạt động của
10.712 tổ Liên gia tự quản ở địa bàn dân cư, gắn với hoạt động của các tổ COVID
cộng đồng trong tuyên truyền, vận động thực hiện các quy định về phòng, chống dịch;
đôn đốc việc thành lập các nhóm Zalo phòng, chống dịch phục vụ trao đổi thông tin,
tình hình. Đến nay, đã có 314.157/325.060 hộ = 96,65% hộ gia đình ký cam kết
phòng, chống dịch COVID-19.
Trong ngày, lực lượng Công an và chính quyền cơ sở tiếp nhận 02 tin báo của
người dân tố giác về các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.
III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI

1. Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có diễn biến phức
tạp, trong thời gian ngắn số ca mắc tăng rất cao, trong đó có doanh nghiệp là cơ sở 2
của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Tại Vĩnh Phúc số lượng công dân đi
lại, làm việc ở Phú Thọ là rất lớn, đặc biệt các huyện giáp ranh như Vĩnh Tường, Lập
Thạch, Sông Lô.
Ngày 21/10/2021, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh
Vĩnh Phúc đã ban hành Văn bản số 9377/CV-BCĐ (thay thế Văn bản số 9191/CV-
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BCĐ ngày 17/10/2021 và số 9240/CV-BCĐ ngày 18/10/2021), trong đó giao nhiệm
vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương và tiếp tục triển khai một số biện pháp tạm
thời, cấp bách về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như
sau:
1.1. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham mưu
chỉ đạo dừng hoạt động của tất cả các chốt kiểm soát trước đây trên tất cả các tuyến
đường theo đúng Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; nghiên
cứu đề xuất thành lập các “Chốt hỗ trợ người dân và doanh nghiệp kiểm soát dịch
bệnh COVID-19” theo quy định của Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm trên
các tuyến đường giao thông nhằm hướng dẫn, hỗ trợ tối đa người dân khai báo y tế,
các thủ tục phòng, chống dịch bệnh khi ra, vào và làm việc với các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đặc biệt các tuyến đường bộ, đường thủy
giữa tỉnh Phú Thọ - tỉnh Vĩnh Phúc.
Trong khi chờ tỉnh Phú Thọ xác định chính xác mức độ dịch tại các địa bàn,
người dân tại các vùng dịch, vùng đang phát sinh ổ dịch vào tỉnh Vĩnh Phúc phải có
kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ; đối với vùng có cấp
độ dịch 3, 4, vùng đang phát sinh ổ dịch mà chưa thể kiểm soát phải thực hiện cách ly
y tế theo quy định.
1.2. Dừng việc cách ly tại nhà đối với tất cả những người từ tỉnh Phú Thọ về
tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 13/10/2021 đến nay, sau khi xét nghiệm SARS CoV2 lần 2,
có kết quả âm tính (gộp mẫu nếu có thể).
1.3. Đề nghị người dân hạn chế tối đa di chuyển từ tỉnh Phú Thọ (vùng dịch)
vào tỉnh Vĩnh Phúc và ngược lại cho tới khi có thông báo mới.
1.4. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố chủ động
điều phối lực lượng, vắc xin để tăng cường, đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, tập trung
cho các huyện tiếp giáp với tỉnh Phú Thọ và sớm đạt độ bảo phủ mũi 1 cho cộng
đồng. Tập huấn, hướng dẫn cho 100% các cơ quan đơn vị sử dụng mẫu tự xét nghiệm,
hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc “tự kiểm soát dịch bệnh” tại cơ quan đơn vị
mình. (Ngày 20/10/2021, Sở Y tế đã có Quyết định số 1784, 1785 và 1786/QĐ-SYT
thành lập 03 Đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ các huyện giáp ranh với tỉnh Phú Thọ
thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin COVID-19, trong đó: 85 cán bộ hỗ trợ huyện
Vĩnh Tường, 34 cán bộ hỗ trợ huyện Lập Thạch và 58 cán bộ hỗ trợ huyện Sông Lô).
1.5. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì liên hệ với các đơn vị liên quan chỉ đạo
các phương tiện giao thông đi từ, qua vùng dịch cấp độ 3, 4 của tỉnh Phú Thọ khi vào
tỉnh Vĩnh Phúc không dừng, đỗ đón/trả khách trên địa bàn tỉnh.
1.6. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị,
cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp tục rà soát thông báo tới cán bộ, người lao động, học
sinh, sinh viên đang sinh sống ở các vùng có cấp độ dịch 3, 4 và vùng đang có ổ dịch
mới của tỉnh Phú Thọ ở lại địa phương cho đến khi có thông báo mới; tăng cường sử
dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và làm việc. Tạo điều kiện tối đa về nơi ăn ở,
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sinh hoạt của các công dân Phú Thọ làm việc tại Vĩnh Phúc và đề nghị Phú Thọ tạo
điều kiện cho các công dân Vĩnh Phúc làm việc tại Phú Thọ.
1.7. Chỉ đạo các Tổ COVID cộng đồng, Tổ Liên gia tự quản, Tổ An toàn
COVID trong doanh nghiệp tăng cường hoạt động tối đa, kiểm soát chặt người đến/về
từ các vùng dịch khác Phú Thọ để đề xuất xét nghiệm, cách ly y tế hoặc áp dụng các
biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo quy định.
1.8. Thực hiện ngay việc thành lập tủ thuốc của cơ quan, đơn vị; tự test nhanh
COVID-19 theo mẫu gộp xác xuất hằng tuần đối với 3-5% số lượng cán bộ nhân viên,
khách đến làm việc, thực hiện nghiêm việc “tự kiểm soát dịch bệnh” tại đơn vị mình
theo hướng dẫn của Sở Y tế.
2. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức
triển khai thực hiện các biện pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch, bệnh COVID19 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:
2.1. Yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ
tỉnh đến cơ sở, với tinh thần tuyệt đối không lơ là chủ quan; Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ
chức triển khai thực hiện nghiêm và có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày
11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 2872 và số 2875/QĐ-UBND ngày
15/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành hướng dẫn và quy định tạm thời một số
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
2.2. Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn
tỉnh; thường xuyên đánh giá, phân loại, xác định cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh theo
quy định; tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt các biện pháp, giải pháp để
chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh trên địa
bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong tình hình mới. Nhằm bảo đảm mục tiêu kép, vừa phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người
dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội, không để đình trệ, đứt gãy các hoạt động kinh tế,
nhất là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.
Nghiêm túc thực hiện các quy trình bảo đảm an toàn trong các hoạt động kinh
tế, xã hội, tổ chức các hoạt động đối ngoại, thúc đẩy giao thương quốc tế trong điều
kiện bình thường mới; chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để thúc đẩy, thu hút đầu tư,
nhất là từ các đối tác lớn.
2.3. Chuyển trạng thái các cơ quan, đơn vị từ tham gia chống dịch thành vừa
tham gia chống dịch, vừa kiên quyết tự bảo vệ mình; chuyển hướng chiến lược từ
“bao vây vòng ngoài” sang “Nới lỏng mọi hoạt động; siết chặt quản lý bên trong các
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương”; tăng cường kiểm soát chặt chẽ đến
từng cơ quan, đơn vị, địa phương, hộ gia đình và mọi người dân trên địa bàn tỉnh.
2.4. Chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K + Vắc xin của Bộ Y tế; thông
điệp 5K + 5T của Ban Chỉ đạo tỉnh.
2.5. Tập trung mọi nguồn lực sẵn sàng triển khai tiêm chủng ngay khi tiếp nhận
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từng đợt vắc xin, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh
COVID-19 bảo đảm an toàn, hiệu quả, nhanh chóng tăng tỷ lệ bao phủ, tỷ lệ sử dụng
vắc xin trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất.
2.6. Tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực điều trị, nhất là năng lực trong điều trị
bệnh nhân COVID-19 nặng của các cơ sở y tế; việc sử dụng các trang thiết bị y tế
hiện đại hỗ trợ điều trị của cán bộ y tế; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng
cao năng lực điều trị, năng lực phòng, chống dịch cho đội ngũ y, bác sỹ trong toàn
tỉnh; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, hóa chất, sinh
phẩm, xét nghiệm,... để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống, kịch bản dịch bệnh
COVID-19 diễn biến phức tạp.
2.7. Tổ chức tốt, quản lý chặt chẽ công dân từ vùng dịch về tỉnh.
2.8. Nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động và tiếp tục phát huy tối đa
hiệu quả của các Tổ phòng, chống COVID cộng đồng, Tổ Liên gia tự quản, Tổ an
toàn COVID trong doanh nghiệp; thường xuyên, liên tục giám sát, nắm bắt tình hình
tại đơn vị, địa phương, nắm chắc các trường hợp trở về địa phương, đơn vị từ ngoài
tỉnh để áp dụng các biện pháp, phòng chống dịch phù hợp, kịp thời.
2.9. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, siết
chặt hơn nữa công tác quản lý địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các
tập thể, cá nhân vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 và an ninh trật
tự, gây hậu quả về dịch bệnh để đảm bảo tính răn đe của pháp luật./.
Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; (B/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
(Để P/h chỉ đạo);
- Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố;
- Báo VP, Đài PTTH, Cổng TTGTĐT tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử;
- Phòng VH&TT; TT VHTT&TT các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Để tuyên truyền);

Đỗ Hữu Vinh
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Phụ lục:
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ
DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
(Kèm theo Bản tin ngày 23/10/2021 của Tổ Truyền thông)

Địa phương

STT
1

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc

Phân loại
cấp độ
Cấp 2

Quy mô cấp huyện, thành phố (9 đơn vị)
2

- 01 đơn vị: Phúc Yên.

Cấp 1

- 08 đơn vị: Vĩnh Yên; Bình Xuyên; Sông Lô; Tam Dương; Vĩnh
Tường; Yên Lạc; Lập Thạch; Tam Đảo.

Cấp 2

Quy mô cấp xã, phường, thị trấn (136 đơn vị)
3

20 xã, phường, thị trấn

Cấp 1

116 xã, phường, thị trấn

Cấp 2

