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Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-CTUBND ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để “Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước tiếp tục diễn biến rất 

phức tạp, hàng ngày số ca mắc có xu hướng tăng nhanh. Đặc biệt, thành phố 

Hà Nội trung bình gần 3.000 ca mắc mỗi ngày, các tỉnh giáp với Hà Nội như 

Hưng Yên, Bắc Ninh trung bình gần 400 ca mắc mỗi ngày,.. Hàng ngày, dòng 

người di chuyển từ thành phố Hà Nội về Vĩnh Phúc với số lượng lớn, dẫn tới 

số ca mắc mới tăng cao, gây quá tải hệ thống y tế, chỉ tính từ ngày 01/01 đến 

ngày 09/01/2022 toàn tỉnh đã ghi nhận gần 150 ca dương tính với SARS-

CoV-2 có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với người trở về từ Hà Nội. 

Để thực hiện tốt việc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn; Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh và yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện quyết liệt 

một số nội dung sau: 

1. Yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, người lao động không đi ra ngoài 

tỉnh và đến khu vực có nguy cơ cao khi không thực sự cần thiết. Trường hợp do 

nhu cầu phải di chuyển, yêu cầu thực hiện nghiêm 5K, đồng thời trước khi trở về 

tỉnh phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính mới được vào 

cơ quan làm việc và trở về với gia đình. 

2. Đối với người đến/về Vĩnh Phúc từ khu vực nguy cơ cao, các tỉnh, 

thành phố khác, đặc biệt là thành phố Hà Nội: 

2.1. Khi đến liên hệ công tác, làm việc, giao dịch cần thực hiện xét 

nghiệm SARS-CoV-2 bằng Test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính trước 

khi vào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, đồng 

nghiệp và đối tác. 

Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
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Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp luôn chuẩn bị sẵn cơ số kit test thử 

nhanh tại cơ quan để tạo điều kiện tối đa cho khách phải kiểm tra, đảm bảo an 

toàn trước khi vào làm việc. 

2.2. Yêu cầu người dân liên hệ với UBND cấp xã nơi cư trú để khai báo y 

tế và vận động người dân tự thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng Test 

nhanh kháng nguyên, cho kết quả âm tính trước trở về để đảm bảo sức khỏe 

cho bản thân, gia đình, hàng xóm và cộng đồng. Các trường hợp không tuân 

thủ thực hiện, nếu để lây lân dịch bệnh ra cộng đồng phải chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

Chủ tịch UBND cấp huyện hướng dẫn, quy định các điểm xét nghiệm 

công cộng tại từng địa phương (xã, phường, thị trấn). 

3. Nghiêm cấm tổ chức ăn uống, hội họp, gặp mặt, liên hoan cuối năm, tổ 

chức mừng thọ, mừng xuân đông người dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022. Yêu cầu UBND cấp xã, Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia 

tự quản giám sát việc thực hiện theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. Đảm bảo làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện, cơ 

quan giữ cơ quan, doanh nghiệp giữ doanh nghiệp... để thực hiện phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. 

4. Tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đủ số mũi khi có thông 

báo. Trường hợp chưa được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 yêu cầu liên 

hệ và đăng ký với với UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 nơi 

lưu trú để được hướng dẫn và tổ chức tiêm theo quy định. 

5. Yêu cầu toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh tăng cường giám sát, thông 

tin tố giác các tổ chức, cá nhân vi pháp các quy định về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, hàng xóm và cộng đồng. 

6. Mọi vướng mắc liên hệ với Trung tâm chỉ huy tỉnh và Trung tâm chỉ huy 

các huyện, thành phố (có danh sách và địa chỉ liên hệ đính kèm). 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đề nghị Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố và toàn thể 

nhân dân khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Như Kính gửi; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Đài PTTH (để tuyên truyền); 

- Báo Vĩnh Phúc (để tuyên truyền); 

- Các CSSXKD trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, VX1(Tr     b). 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Vũ Việt Văn 
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