
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

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

số 229/CV-BCĐ ngày 11/01/2022  

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 2022 

                                  Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam 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 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 

và Văn bản số 229/CV-BCĐ ngày 11/01/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 của tỉnh về việc tăng cường thực hiện đợt cao điểm 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022. 

Để chủ động kiểm soát dịch hiệu quả, UBND thành phố đề nghị Ủy ban 

MTTQ Việt Nam thành phố và yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể 

thành phố, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và 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 229/CV-BCĐ ngày 11/01/2022 về 

việc tăng cường thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (sao gửi kèm theo 

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

1. Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Công an 

thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và Chủ tịch UBND các xã, 

phường:  

- Đảm bảo 100% người ra/vào các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phải được 

khai báo y tế; 100% các đối tượng đến/về Vĩnh Yên từ vùng có nguy cơ cao 

(mức độ 4), vùng phong tỏa, đặc biệt là về từ thành phố Hà Nội phải được xét 

nghiệm và phải thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định. 

- Chủ động chuẩn bị sẵn cơ số kit test thử nhanh tại cơ quan, đơn vị để tạo 

điều kiện tối đa cho khách đến liên hệ công tác, làm việc, giao dịch phải được 

kiểm tra, đảm bảo an toàn trước khi vào làm việc. Triển khai xét nghiệm tầm 

soát 10%-20% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản 

lý; đảm bảo 100% các đối tượng phải được xét nghiệm tầm soát theo quy định. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường: 
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- Chủ động, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và các cơ quan, đơn 

vị liên quan thành lập ngay các điểm khai báo y tế, các điểm test nhanh Covid-

19 công cộng để người dân thực hiện khai báo y tế hay test khi về địa phương 

theo định; hoàn thành trước ngày 15/01/2022, báo cáo kết quả với UBND 

thành phố.  

- 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 tuyên truyền, vận động người dân 

thực hiện nghiêm các quy định của tỉnh và thành phố về công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Qua 

đó, 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. 

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố triển khai thực hiện có 

hiệu quả Kế hoạch tiêm chủng phòng COVID-19 của thành phố. 

- 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. 

- Chủ trì phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan 

tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

những quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các 

cơ quan, đơn vị báo cáo, xin ý kiến UBND thành phố để kịp thời chỉ đạo giải 

quyết. 

UBND thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, 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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