
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

Số:      /UBND–VP 

V/v thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc tại Văn bản số 

3067/UBND-VX1 ngày 04/5/2021  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Yên, ngày       tháng    năm 2021 

 

Kính gửi: - Các phòng, ban, đơn vị;  

- Công an thành phố; 

- Ban chỉ huy Quân sự thành phố; 

- Trung tâm y tế thành phố; 

- Hội doanh nghiệp thành phố; 

- UBND và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 các xã, phường.  
 

 Thực hiện Văn bản số 3067UBND-VX1 ngày 04/5/2021 của của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc thực hiện Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ; Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy ngày 03/5/2021 (Có sao in gửi kèm). Chủ tịch UBND thành phố có ý 

kiến chỉ đạo, cụ thể như sau: 

1.  Tập trung quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm và quyết liệt hơn nữa 

các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19. "Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; mọi trường 

hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không 

nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách 

nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước". 
2. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố; UBND và 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, phường  tăng cường phối hợp 

trong công tác phòng chống dịch; chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trong 

việc xử lý tình huống; đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bám 

sát quy định của pháp luật, sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, căn cứ hậu quả 

xảy ra để kiểm điếm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, xử lý theo quy 

định, kể cả xử lý trách nhiệm hình sự, theo tinh thần khách quan, công bằng, 

nghiêm minh. 

3. Công an thành phố, Trung tâm y tế thành phố, UBND và Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 các xã, phường. các xã, phường  tiếp tục huy động 

tối đa lực lượng, thần tốc, quyết liệt truy vết F1 triệt để, không bỏ sót trường hợp 

nào, đồng thời quản lý chặt chẽ F2 và F3. Thực hiện khoanh vùng và có biện pháp 

cứng rắn ngay đổi với các địa bàn có nguy cơ cao về dịch bệnh, không để dịch 

bùng phát, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt đối với những người có nguy cơ 

cao liên quan đên 4 địa diêm đã phát dịch (Quán Bar Karaoke Sunny - KĐT Đồng 



Sơn, Thành phố Phúc Yên; Nhà hàng Hải sản Ngon và Quán massage Hoa Sen - 

Thành phố Vĩnh Yên; Công ty Vinatop - KCN Bá Thiện, Bình Xuyên và các địa 

điểm phát sinh mới nếu có); Xử lý nghiêm đối với các đối tượng có nguy cơ lây 

nhiễm cao chưa tự giác chấp hành việc khai báo và cách ly y tế, kể cả xem xét xử 

lý trách nhiệm hình sự những trường họp cố tình trống đối hoặc khai báo sai sự 

thật gây khó khăn cho công tác phòng chông dịch. 

Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố; UBND và Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 các xã, phường khẩn trương chỉ đạo việc rà soát và 

thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với các cá nhân đi du lịch hoặc rời khỏi địa 

bàn tỉnh quay trở lại tỉnh sau dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5. 

4. Giao Trung tâm y tế thành phố: 

- Yêu cầu chủ động, kịp thời trong việc tham mưu các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 với Thành ủy, UBND thành phố, Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 thành phố. 

- Chủ trì cùng Công an thành phố, UBND và Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 các xã, phường. các xã, phường, các phòng, ban, đơn vị liên quan 

rà soát lại năng lực các khu cách ly tập trung, cả quân sự lẫn dân sự; đồng thời có 

phương án mở rộng, bổ sung các khu cách ly sẵn sàng cho trường hợp có nhiều ca 

lây nhiễm trong cộng đồng. 

- Rà soát lại toàn bộ quy trình giám sát, theo dõi y tế sau thời gian cách ly 

tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh, các trường hợp hết thời hạn cách ly 

tập trung, các trường hợp khỏi bệnh. Thực hiện nghiêm việc bàn giao người sau 

cách ly cho các địa phương và phối hợp chặt chẽ với các địa phương để quản lý 

theo đúng quy định; 

- Báo cáo thực trạng, nhu cầu trang thiết bị y tế cho phòng, chống dịch 

Covid 19; đề xuất mua bổ sung vật tư y tế cần thiết cho công tác phòng, chống 

dịch (khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt. 

5. Giao Chủ tịch UBND các xã, phường: 

- Chủ động thực hiện Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong phạm vi, 

chức trách được giao. 

- Rà soát, khắc phục ngay toàn bộ hệ thống đài phát thanh phường, xã; loa 

truyền thanh ở thôn, tổ dân phố để kịp thời cung cấp, cập nhật thông tin lãnh đạo, 

chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh hằng ngày. Địa phương nào thực hiện không 

tốt, Chủ tịch UBND các xã, phường đó chịu trách nhiệm. 

-Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các Tổ phòng chống Covid-19 ở các 

thôn, tổ dân phố (thành phần Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Ban công tác mặt trận và 

nhân viên y tế thôn- được thành lập theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

677/ƯBND-VX4 ngày 11/2/2020); tổ chức tập huấn và hỗ trợ kinh phí thực hiện. 

6. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan 

đề xuất bố trí kinh phí thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng dịch; 

kinh phí hỗ trợ cho các thành viên Tổ phòng chống dịch tại các khu phố, tổ liên 

gia. 



7. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng  Lao động-TB&XH chỉ đạo triển khai 

dạy, học trực tuyến cho học sinh, sinh viên đảm bảo cập nhật kiến thức và chất 

lượng thi cử. 

8. Công an thành phố: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các đối tượng 

người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, xử lý, kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh của 

người Việt Nam ở nước ngoài, của các chuyên gia, công nhân kỹ thuật cao nước 

ngoài. 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các nhà hàng, quán karaoke, quán Bar... 

trong việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19. 

9. Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cho 

ƯBND tỉnh trong việc ban hành các Quyết định, các văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan đến công tác phòng, chống dịch; trong tình trạng khẩn cấp, cấp bách 

(cách ly, phong tỏa, giãn cách). 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan tham 

mưu đề xuất Ban Chỉ đạo bầu cử, ủy ban bầu cử các cấp trong tổ chức, thực hiện 

quy trình công tác vận động bầu cử, việc bầu cử... đảm bảo đúng quy định. 

10. Phòng Kinh tế, Phòng Lao động -TB&XH theo chức năng nhiệm vụ: 

- Kiểm tra, giám sát toàn bộ quy trình phòng, chống dịch bệnh trong các 

nhà máy, phân xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh  ngoài khu công nghiệp trên địa 

bàn thành phố theo các tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Phải thực hiện 

nghiêm nội dung đã cam kết trong việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho 

công nhân, người lao động do doanh nghiệp quản lý. 

- Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan quản lý chặt chẽ lịch trình 

đi lại, làm việc của đội ngũ lãnh đạo, quản lý của các doanh nghiệp, các chương 

trình làm việc giữa các đối tác. 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố 

quản lý chặt chẽ toàn bộ lịch trình làm việc, đi lại của các đối tượng có liên quan: 

công nhân trong doanh nghiệp; đội ngũ lái xe; các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch 

vụ xuất ăn công nghiệp; nhân viên bếp ăn tập thể và các tổ chức, cá nhân cung cấp 

các dịch vụ khác hằng ngày như vật tư, thiêt bị, văn phòng phẩm,.. .kịp thời cung 

cấp, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước. 

11. Giao Phòng Văn hóa &Thông tin: 

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông chủ động theo dõi, phản ánh kịp thời 

tình hình dịch bệnh trong nước và trên địa bàn thành phố hằng ngày; các quan 

điểm, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và BCĐ công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 thành phố để ổn định tình hình tư tưởng trong nhân dân, kiên quyết 

không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố  biên tập nội dung, tin bài 

cung cấp cho hệ thống đài truyền thanh thành phố và các xã, phường để thực hiện 

phát trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở hằng ngày. Tập trung tuyên truyền, 

khuyến cáo người dân những các quy định bắt buộc trong phòng, chống dịch, để 



người dân hiểu được và thực hiện đúng. Đưa tin các tổ chức, cá nhân không tự 

giác chấp hành, không nghiêm túc trong thực thi công vụ. 

- Phối hợp với các địa phương chỉ đạo, giám sát và yêu cầu hệ thống loa 

truyền thanh cơ sở thực hiện lịch phát sóng hàng ngày, đảm bảo đầy đủ nội dung 

do Đài PT-TH tỉnh cung cấp một cách kịp thời; thời lượng và khung giờ phát sóng 

phải đảm bảo hiệu quả. 

 UBND thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- CT, Các PCT; 

- Như trên; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Tùng 
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