
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

Số:           /UBND-VP 
V/v triển khai thực hiện Văn bản  

số 78/CV-BCĐ ngày 05/01/2022  

của BCĐ PCDB Covid-19 tỉnh 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Yên, ngày        tháng        năm 2021 

                                  Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQVN thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về 

việc hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19” và Chỉ thị số 18/CT-CTUBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc tăng cường 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; Văn bản số 11285/UBND-VX1 ngày 19/12/2021 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh và trường hợp 

F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19;  

Để chủ động kiểm soát dịch hiệu quả, UBND/BCĐ thành phố yêu cầu 

Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các xã, 

phường thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tỉnh tại Văn bản số 78/CV-BCĐ ngày 05/01/2022 về việc hướng dẫn 

tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh (sao gửi 

kèm theo văn bản này), đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

1. Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ phòng chống dịch COVID-19 các 

xã, phường:  

- Chỉ đạo Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia tự quản, các tổ chức, đoàn thể 

cơ sở thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà để rà soát, lập danh sách, thống kê tất 

cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao, hộ gia đình có người thuộc nhóm 

nguy cơ cao, tình trạng bệnh nền đang được điều trị, tình trạng sức khỏe để quản 

lý chặt chẽ và kịp thời hỗ trợ y tế khi cần thiết. 

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố trong công tác tổ chức 

triển khai Kế hoạch tiêm Vắc xin của thành phố năm 2022; thành lập các tổ tiêm 

vắc xin đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người thuộc nhóm nguy cơ cao, thực 

hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 lưu động ngay tại nhà, bảo đảm không để 

sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vắc xin đây đủ (trừ trường 
hợp chống chỉ định), đặc biệt là những người không tự di chuyển được. 
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- Chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học; các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18/CT-CTUBND 

ngày 21/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và văn bản số 78/CV-BCĐ ngày 

05/01/2022 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Tăng 

cường công tác xét nghiệm tầm soát hàng tuần bằng hình thức test nhanh từ 10-

20% số lượng cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động và học 

sinh tại cơ quan, đơn vị, trường học; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn. 

- Yêu cầu người dân thực hiện khai báo y tế trung thực và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quy định về phòng, chống dịch; thông tin 

đến người thân ở ngoài tỉnh biết và phối hợp với chính quyền, cơ quan chức 

năng chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Công an thành phố: Chủ trì phối hợp với UBND các xã, phường tổ 

chức lực lượng kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố để kịp thời ngăn chặn 

nguồn lây xâm nhập; nắm bắt tình hình di biến động của từng công dân ra vào 

địa bàn, để kịp thời theo dõi, quản lý, tránh bỏ sót người liên quan đến ca bệnh ở địa 

phương khác. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố: Chủ động tham mưu UBND thành 

phố bảo đảm sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức cách ly công dân theo 

diễn biến của dịch COVID-19. 

4. Trung tâm Y tế: 

- Tham mưu UBND thành phố triển khai tổ chức tiêm ngay lượng vắc xin 

khi được phân bổ để tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành 

phố; đảm bảo an toàn và nhanh nhất có thể theo hướng dẫn của Sở Y tế, không 

để sót ai thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng đầy đủ, đặc biệt 

những người thuộc nhóm có nguy cơ cao theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Tổng hợp số liệu từ các xã phường về danh sách cá nhân đủ điều kiện 

tiêm chủng, danh sách cá nhân không đủ điều kiện tiêm chủng. Chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về tổng hợp, phân loại, báo cáo số lượng 

đủ điều kiện tiêm chủng, số không đủ điều kiện tiêm chủng; tham mưu văn bản 

cho thành phố báo cáo Sở Y tế theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu, tham 

mưu UBND thành phố việc xây dựng, triển khai hoạt động của cơ sở điều trị 

bệnh nhân COVID-19 với quy mô từ 300 - 500 giường để sẵn sàng tiếp nhận 

điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 không có triệu chứng và có triệu chứng ở mức 

độ nhẹ, hoàn thành xong trước ngày 10/01/2022. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện rà soát, 

tham mưu, đề xuất để củng cố trang thiết bị y tế cho các Trạm Y tế di động trên 

địa bàn. 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố: Chỉ đạo UBMTTQ các xã, 

phường đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia tự quản 
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thường xuyên kiểm soát chặt chẽ người đến/về từ các vùng có dịch, đề xuất tổ 

chức theo dõi, giám sát, cách ly, xét nghiệm ngay khi cần thiết.  

6. Đề nghị thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

thành phố: Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, khẩn 

trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc mình quản lý thực hiện nghiêm Chỉ thị 

số 18/CT-CTUBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và văn bản số 

78/CV-BCĐ ngày 05/01/2022 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 tỉnh; đảm bảo hiệu quả cao nhất về công tác phòng chống dịch COVID-19 và 

chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành phố về công tác phòng, chống 

dịch thuộc địa bàn, lĩnh vực phụ trách. 

6. Phòng Văn hóa thông tin và Trung tâm Văn hóa TT&TT thành 

phố: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nội dung văn bản số 78/CV-

BCĐ ngày 05/01/2022 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh 

để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện. 

Yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Chủ tịch 

UBND các xã, phường khẩn trương triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Đức Nam 
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