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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành
tại cuộc họp báo cáo công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Ngày 02/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc họp nghe Sở Y tế, cơ quan thường
trực của Ban Chỉ đạo báo cáo công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi nghe Báo cáo, các ý kiến phát biểu thảo
luận của lãnh đạo UBND tỉnh và đại biểu dự hội nghị. Chủ tịch UBND tỉnh kết
luận và có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội và các
tỉnh lân cận; Ban chỉ đạo cùng các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã
tập trung chỉ đạo triển khai sâu rộng các biện pháp phòng chống dịch, chủ động
đối phó, ngăn chặn không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên,
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch
bệnh COVID-19 trong dịp tết Nguyên đán là rất cao, một số nơi chưa quan tâm
triển khai quyết liệt, người dân còn chủ quan trong phòng chống dịch.
Vì vậy yêu cầu Ban chỉ đạo phòng dịch bệnh Covid- 19 các cấp; các Sở,
Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, UBND các cấp với tinh thần: “Chống dịch như
chống giặc”. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương,
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch
Covid-19 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch COVID-19 tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19;
Tập trung cao độ vào cả 2 việc :
- Triển khai việc truy vết, xử lý xét nghiệm và cách ly, quản lý theo qui
định các nhóm đối trượng là F1,F2… có nguồn gốc liên quan đến các vùng dịch
và các trường hợp nhiễm bệnh trên địa bàn
- Mở rộng tầm soát rủi ro, triển khai xét ngiệm xác xuất đến các nhóm đối
tượng là các cơ quan, bệnh viện, doanh nghiệp, chợ trung tâm, siêu thị, trường
học, lái xe công cộng, bến tầu, bến xe…. Tập trung vào các nhóm thường xuyên
đi lại, tiếp xúc với các địa phương bên ngoài, tiếp xúc với nhiều người
2. Yêu cầu tập trung cao độ vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Nâng mức cảnh báo, cảnh giác, không lơ là chủ quan trong công tác phòng
chống dịch bệnh, thực hiện phương châm “nhà giữ nhà, làng giữ làng, xã giữ
xã, cơ quan giữ cơ quan, mỗi đơn vị phải là một chốt chặn chống dịch”, quyết
tâm không để dịch bệnh lây lan, bùng phát .
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- Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tại nơi
công cộng.
- Dừng tuyệt đối các hoạt động tập trung đông người. Các cơ quan, đơn vị
không tổ chức liên hoan, gặp mặt, giao lưu, chúc tết, du xuân nhân dịp Tết.
Quán triệt cán bộ, công nhân viên, người lao động không ra khỏi địa phương khi
không có việc cần thiết.
- Rà soát theo tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà phát hiện kịp thời người
từ vùng dịch về để có biện pháp cách ly, giám sát, phòng dịch theo qui định.
Phát hiện kịp thời người lạ đến địa phương để có biện pháp quản lý.
- Triển khai rà soát lập danh sách các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân có
nguy cơ, có khả năng dễ bị nhiễm bệnh để chủ động tầm soát các rủi ro, các
nguy cơ trên địa bàn. Đảm bảo 100% các cơ quan đơn vị trên địa bàn được tầm
soát một cách chặt chẽ
3. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị:
3.1 UBND các huyện, thành phố:
- Chỉ đạo các tổ, đội phòng chống dịch bệnh ở từng thôn, tổ dân phố
(thành phần Bí thư chi bộ, trưởng thôn, ban công tác mặt trận và nhân viên y tế
thôn…) hàng ngày rà soát công dân trở về và đến địa phương, lập danh sách để
theo dõi quản lý, giám sát kiểm soát chặt chẽ và báo cáo cấp trên.
- Chỉ đạo tuyên truyền người dân bằng nhiều hình thức thực hiện "Ở tại
chỗ", hạn chế việc di chuyển ra tỉnh ngoài và đi lại trong tỉnh. Các gia đình,
thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn hạn chế tối đa việc họp mặt, giao lưu, liên
hoan, tụ tập đông người…để phòng chống dịch bệnh.
- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, xã về tình
hình dịch bệnh; yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra
khỏi nhà và tại nơi công cộng; Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng,
chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
- Chỉ đạo UBND cấp xã yêu cầu các cơ quan, trường học, nhà ga, bến xe
chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các doanh nghiệp (trừ các doanh nghiệp
trong các khu công nghiệp) trên địa bàn lập danh sách những người thường
xuyên phải tiếp xúc với khách hành như nhân viên thu ngân, bảo vệ, người trông
giữ xe… gửi UBND cấp huyện để tổng hợp gửi Sở Y tế để được xem xét, xét
nghiệm sàng lọc SAR-Cov-2 theo trường hợp kiểm tra xác xuất.
3.2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Sở Lao động TB&XH tỉnh:
- Có Văn bản gửi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh
nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh yêu cầu lựa chọn, lập danh
sách các đối tượng có nguy cơ cao nhiễm Covid-19 và đối tượng ngẫu nhiên,
chọn mẫu (khoảng 1% tổng số người lao động trong doanh nghiệp) để được xét
nghiệm sàng lọc SAR-Cov-2; tổng hợp gửi ban quản lý để gửi Sở Y tế trước
ngày 04/02/2021 để có kế hoạch xét nghiệm sàng lọc.
- Thành lập ngay các bộ phận để tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các doanh
nghiệp trong KCN, Các doanh nghiệp nước ngoài thực hiện ngay qui trình 4
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bước trước trong và sau khi vào và ra khỏi cơ quan, thực hiện việc giãn cách,
khử khuẩn, đảm bảo môi trường thông thoáng trong các nơi làm việc, chấp hành
nghiêm việc khai báo y tế và khai báo liên quan chống dịch
3.2. Sở Y tế:
- Tiếp tục tập trung cao độ, chịu trách nhiệm huy động nguồn nhân lực bổ
xung để đảm bảo triển khai nghiêm các nội dung do chính phủ, Bộ, Tỉnh ủy,
UBND tỉnh đã chỉ đạo; Áp dụng triệt để đồng bộ các biện pháp chuyên môn
trong phòng và chống dịch trên địa bàn theo phương châm từ sớm, từ xa và đảm
bảo tuyệt đối không bị động, bất ngờ
- Chủ trì đề xuất mua dự phòng các test xét nghiệm, khẩu trang, nước khử
khuẩn, vật tư, máy móc… phục vụ công tác phòng dịch và chống dịch trong
trường hợp dịch bệnh xảy ra trên địa bàn;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, các huyện xây dựng kế hoạch và thực
hiện xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên đối các trường hợp các doanh nghiệp, các
chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, trường học bến tàu xe,… trên địa bàn. Lập
danh sách những người thường xuyên phải tiếp xúc với khách hành như nhân
viên thu ngân, tiếp thị bảo vệ, người trông giữ xe…; báo cáo Ban chỉ đạo để phê
duyệt trước 16h ngày 03/02/2021.
- Rà soát, hoàn thiện kịch bản phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến
dịch bệnh hiện nay, đảm bảo phòng và chống dịch từ sớm, từ xa và đảm bảo
tuyệt đối không bị động, bất ngờ; báo cáo UBND tỉnh trước 16h ngày
03/02/2021.
3.3. Công an tỉnh:
- Chủ trì, triển khai các nhiệm vụ theo chức năng và các nhiệm vụ được
giao. Nắm chắc các nhóm đối tương có nguy cơ cao, các nhóm đối tượng nhập
cảnh từ nước ngoài về, đặc biệt trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu.
Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, đơn vị liên quan triển khai công tác
phòng, chống dịch các đầu mối ra- vào tỉnh, nhất là các bến tàu, bến xe.
Nghiên cứu, đề xuất thành lập các tổ kiểm soát phòng dịch tại các khu dân
cư, trên các tuyến đường giao thông (nếu cần), tại các khu vực công cộng để
kiểm soát các đối tượng từ các tỉnh khác vào Vĩnh Phúc; Chỉ đạo tổ chức kiểm
tra và xử lý nghiêm với các trường hợp không đeo khẩu trang, không thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch.
3.4. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Triển khai qua Ban quản lý các
KCN và UBND các huyện, thành phố)
Chủ động với tinh thần và mức độ cao nhất trong phòng và chống dịch
bệnh. Triển khai ngay các biện pháp chống dịch cụ thể trong công ty, cơ quan
đơn vị. Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, khai báo tạm vắng tạm trú theo qui
định. Chuẩn bị các trang thiết bị vật tư tối thiểu phục vụ cho chống dịch nếu cần.
Chủ động rà soát, lập danh sách các trường hợp cần xét nghiệm chọn mẫu
thường xuyên gửi cơ quan (Ban quản lý các khu công nghiệp đối với các doanh
nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp trong khu công nghiệp, gửi UBND cấp huyện
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đối với các doanh nghiệp ngoài KCN) để đề xuất được xét nghiệm sớm, bảo
đảm phát hiện sớm, từ xa với bệnh dịch.
Chủ động chi trả kinh phí cho các hoạt động xét nghiệm, các hoạt động
phòng chống dịch trong cơ quan đơn vị mình.
3.4. Đài phát thanh truyền hình, Báo Vĩnh Phúc, Cổng giao tiếp điện tử
tỉnh:
- Lập chuyên trang chuyên mục, chuyên đề về công tác thông tin tuyên
truyền về diễn biến tình hình dịch bệnh, biện pháp phòng chống dịch để nhân
dân nhận thức đầy đủ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch;
- Theo đõi phát hiện và đưa tin những hành vi không tuân thủ các qui định
nghiêm ngặt về chống dịch trên địa bàn. Chủ động xây dựng các kịch bản gương
người tốt việc tốt trong phong trào chống dịch
3.5. Sở Tài chính:
- Bố trí kinh phí đảm bảo đủ cho công tác phòng, chống dịch;
- Bố trí kinh phí các khoản chế độ, trực, làm thêm giờ theo quy định đối
với lực lượng cán bộ, công chức tham gia phòng chống dịch Covid-19 theo đề
nghị của các Sở, Ban, ngành, đơn vị thực hiện.
Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh; yêu cầu các đơn vị biết,
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;

TL.CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện thành phố;
- Các cơ quan TƯ đóng trên địa bàn
- CPVP UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ;
- CV: NCTH;
- Lưu VT, (Tr
b).

Đỗ Thị Thanh Hương
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