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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày
01/3/2022
Chiều ngày 01/3/2022, tại Phòng họp số 1 - Trụ sở HĐND&UBND thành phố,
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Việt Phương - Trưởng Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 thành phố chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 thành phố để triển khai một số nhiệm vụ cấp bách về công tác
phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên;
Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND thành phố
- Trưởng Ban chỉ đạo thành phố kết luận, chỉ đạo như sau:
1. Về việc chấn chỉnh kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong làm việc
Giao Chủ tịch UBND các xã, phường thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh
công chức, viên chức, người lao động và lực lượng tăng cường phòng, chống dịch
trên địa bàn thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong,
chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc; nâng cao tinh thần, thái độ, tham gia
một cách chủ động, có trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID19 trên địa bàn; tiếp tục duy trì công tác trực phòng, chống dịch đảm bảo
24/24 trong tất cả các ngày (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật) tại cơ quan, đơn vị theo lịch
phân công để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, kịp thời xử lý và đáp ứng nhanh mọi tình
huống khẩn cấp xảy ra trên địa bàn; tránh tình trạng bị động, lúng túng trong công
tác phòng, chống dịch trên địa bàn.
Trường hợp vi phạm hoặc có phản ánh của các tổ chức, cá nhân liên quan đến
công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý; Chủ tịch UBND các xã, phường có
tập thể, cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm toàn diện trước lãnh đạo thành phố;
đồng thời nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên
quan.
2. Về công tác quản lý F0 tại nhà/ nơi lưu trú
Giao Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo việc rà soát, quản lý
chặt chẽ các đối tượng thuộc diện cách ly, điều trị F0 tại nhà/ nơi lưu trú theo đúng
hướng dẫn của ngành Y tế; tuyệt đối không để xảy ra trường hợp F0 đang cách ly,
điều trị tại nhà/ nơi lưu trú tự ý đi ra khỏi nhà làm lây lan dịch bệnh; chịu trách
nhiệm trước pháp luật và lãnh đạo thành phố nếu để F0 không khai báo hoặc F0 rời
địa bàn quản lý mà không nắm được.
3. Về việc thành lập đoàn kiển tra công vụ trong phòng chống, dịch trên
địa bàn thành phố
Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Tân chỉ đạo phòng Nội
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vụ thành phố cùng Văn phòng HĐND&UBND thành phố tham mưu, đề xuất thành
lập Đoàn kiểm tra công vụ trong phòng chống, dịch tại các cơ quan, đơn vị và
UBND các xã, phường trên địa bàn; để tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ cương,
kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phòng,
chống dịch COVID-19 tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND
thành phố và UBND các xã, phường. Trên cơ sở đó, kịp thời báo cáo lãnh đạo
UBND thành phố kết quả và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.
4. Về việc tổng hợp số liệu đối tượng chưa được tiêm chủng
- Giao Chủ tịch UBND các xã, phường chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế và các
cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các đối tượng chưa được tiêm chủng trên
địa bàn quản lý, với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" nhằm
không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng trên địa bàn thành phố; tổng hợp
chính xác số liệu của đơn vị (trong đó: nêu rõ nguyên nhân, lý do vì sao chưa được
tiêm cụ thể từng đối tượng) gửi về Trung tâm Y tế thành phố trước 13h00 ngày
02/3/2022 để tổng hợp.
- Giao Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn
của đơn vị tích cực phối hợp UBND các xã, phường trong việc xác định nguyên
nhân, lý do chưa được tiêm của từng đối tượng tại các xã, phường; chịu trách nhiệm
chính trong việc tổng hợp số liệu của các xã, phường cung cấp; báo cáo UBND
thành phố (qua Văn phòng HĐND&UBND thành phố) trước 15h00 ngày
02/3/2022. Chủ động tham mưu, đề xuất, báo cáo hàng ngày với lãnh đạo UBND
thành phố kế hoạch, phương án, giải pháp (như phân định rõ đối tượng để lựa chọn
loại Vắc xin tiêm cho phù hợp) nhằm tuyên truyền, kiên trì vận động gia đình, người
thân của các đối tượng chưa được tiêm ủng hộ, động viên đối tượng tích cực, tham
gia thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng; Phấn đấu 100% các đối tượng chưa được
tiêm trên địa bàn thành phố sẽ tham gia tiêm chủng; qua đó, nâng cao độ bao phủ
Vắc xin của thành phố.
5. Về công tác xử lý rác thải trong quá trình điều trị F0 tại nhà
Yêu cầu UBND các xã, phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế
thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ
biến nâng cao nhận thức, hướng dẫn thu gom, xử lý chất thải trong quá trình điều trị
F0 tại nhà cho Nhân dân trên địa bàn; đảm bảo an toàn và theo đúng quy định của
ngành Y tế. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của
pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi thải rác
thải trái quy định về bảo vệ môi trường.
Trên đây là nội dung thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND
thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố tại
cuộc họp BCĐ thành phố; Văn phòng HĐND&UBND thành phố thông báo để các
cơ quan, đơn vị biết, tổ chức, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Thành ủy HĐND TP (b/c);
- CT, các PCT;
- BCĐ PCDB COVID-19;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- UBND các xã, phường;

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
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- CPVP;
- Lưu: VT, VP.

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh Vĩnh Phúc

Dương Đức Nam

