ỦY BAN NHÂN DÂN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 8349 /UBND-VX1

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 9 năm 2021

V/v thực hiện Công điện số 6741/CĐVPCP ngày 22/9/2021 của Văn phòng
Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND/Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các
huyện, thành phố.
Thực hiện Công điện số 6741/CĐ-VPCP ngày 22/9/2021 của Văn phòng
Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 (được sao
gửi kèm theo), UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể
tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch
UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:
1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí
thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Tỉnh ủy
Vĩnh Phúc, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
Đặc biệt triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tại Quyết định số 2519/QĐ-UBND, số
2520/QĐ-CT ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh và các hướng dẫn có liên quan
của Ban Chỉ đạo tỉnh.
2. Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố:
2.1. Tổ chức, chỉ đạo tiêm vắc xin phòng COVID-19 đúng quy trình, nhanh
chóng, thuận tiện nhất cho người dân trên tinh thần bảo đảm tuyệt đối an toàn,.
Không được thu phí tiêm chủng hay bất kỳ biểu hiện trục lợi nào khác trong việc
tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân theo đúng chỉ đạo của Văn
phòng Chính phủ tại Công điện nêu trên và chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo
tỉnh tại Văn bản số 8217/UBND-KT5 ngày 18/9/2021, số 8290/CV-BCĐ ngày
22/9/2021.
2.2. Yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm, sử dụng trang thiết
bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vắc xin,... phục vụ phòng, chống dịch
phải bảo đảm khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát. Nghiêm cấm mọi
hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong việc mua sắm, sử dụng
vật tư, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin.
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Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu
cầu các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,
UBND các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ Covid-19 tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Như kính gửi;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, VX1 (Tr b).
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