ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1383/UBND-TTr

Vĩnh Yên, ngày 30 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức thực hiện kiến nghị sau
kiểm tra trách nhiệm trong phòng
chống dịch Covid-19

Kính gửi: - Các phòng, ban, đơn vị: Phòng Nội vụ, Thanh tra,
QLĐT, VH&TT, Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm
Văn hóa-TT&TT thành phố;
- Công an thành phố;
- Trung tâm Y tế thành phố;
- Các Tổ kiểm tra liên nghành theo Quyết định số
1380/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của Chủ tịch UBND
thành phố.
Căn cứ văn bản số 3664/UBND-NC2 ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh về
việc tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra (sao gửi kèm theo).
Căn cứ báo cáo số 81/BC-TTr ngày 14/5/2021 của Thanh tra tỉnh Vĩnh
Phúc, về kết quả kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm công vụ đối với Chủ tịch
UBND thành phố Vĩnh Yên trong phòng, chống dịch Covid-19 và trách nhiệm của
các cơ quan chức năng theo thẩm quyền đối với 02 cơ sở liên quan đến dịch bệnh
Covid-19.
Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo như sau:
1. Giao phòng Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên tổ
chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những tập thể, cá nhân có trách nhiệm
liên quan đến những tồn tại, vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19 được nêu trong báo cáo số 81/BC-TTr ngày 14/5/2021 của Thanh tra tỉnh Vĩnh
Phúc. Đặc biệt là trách nhiệm của UBND phường Ngô Quyền, Khai Quang.
2. Giao các Tổ liên nghành tăng cường kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh
doanh trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố
Vĩnh Yên (theo Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND thành
phố); phối hợp với Sở Y tế Vĩnh Phúc tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở khám
chữa bệnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có phòng khám chuyên
khoa tai mũi họng của Bác sỹ Phùng Quang Tuấn có địa chỉ số nhà 160 đường
Hùng Vương, TDP Quán Tiên, phường Hội Hợp.
3. Giao BCĐ phòng chống Covid 19 thành phố kiểm tra, hướng dẫn BCĐ
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các xã, phường quyết liệt hơn nữa trong công
tác điều tra truy vết, phân loại các trường hợp F1, F2, F3; Trung tâm Y tế thành
phố tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các Trạm Y tế trong việc theo dõi, lập danh
sách đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt danh sách để áp dụng các
biện pháp cách ly theo quy định đảm bảo chính xác, kịp thời và khoa học.
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4. Các phòng, ban, ngành thành phố:
- Giao Trung tâm y tế thành phố tham mưu xây dựng phương án triển khai,
áp dụng các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Hướng
dẫn các xã, phường áp dụng các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh
đối với những trường hợp thuộc diện cách ly tập trung nhưng do tình hình sức
khỏe, hoàn cảnh gia đình và những trường hợp cụ thể khác không thực hiện được
việc cách ly tập trung theo quy định, phải thực hiện cách ly tại gia đình; tuy nhiên
các địa phương phải cam kết và có nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối về công tác cách ly
y tế, không để người cách ly và gia đình vi phạm quy định về cách ly; đồng thời
chịu trách nhiệm chăm sóc y tế, theo dõi thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm và thực
hiện các quy định khác về công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định; phối hợp
với các đơn vị liên quan tham mưu phương án tổ chức các bệnh viện dã chiến, khu
cách ly tập trung đảm bảo kịp thời trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Công an thành phố tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong
công tác quản lý người nước ngoài xuất, nhập cảnh thực hiện nghiêm việc khai báo
nhập cảnh và khai báo y tế theo quy định; tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý
kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép và các trường hợp không thực hiện
khai báo tạm trú, đồng thời có hình thức xử lý nghiêm minh đối với những trường
hợp không chấp hành theo quy định pháp luật.
- Giao phòng Văn hóa- thông tin, Trung tâm văn hóa-Thông tin thành phố
tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyển phổ biến các quy định pháp luật, văn bản
chỉ đạo của Chính Phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND thành phố về công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn để người dân biết, chấp hành nghiêm túc các
biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện.
- Giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố tham mưu xây dựng bổ sung
kế hoạch phòng chống dịch; phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu phương
án cách ly, phong tỏa, lập chốt bảo vệ đối với địa bàn có nguy cơ lây nhiễm.
5. Giao Thanh tra thành phố đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu
UBND thành phố báo cáo Thanh tra tỉnh theo quy định.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả
với Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 08/6/2021 (qua Thanh tra thành phố
tổng hợp)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CPCT, CPVP;
- BCĐ PCDB COVID-19 TP (để chỉ đạo);
- Các phòng, ban liên quan;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, TTr.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyễn Đăng Tạo
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