
 1 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:        /TB - UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       Vĩnh Phúc, ngày     tháng     năm 2020  
 

 

THÔNG BÁO 
 

Kết luận của Chủ tịch tỉnh tại buổi họp Ban Chỉ đạo 

 phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc  

 

Ngày 27/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh -Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh họp với 

một số thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) tỉnh Vĩnh Phúc; Kết luận cuộc họp, 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến 

phức tạp. Tại Việt Nam, sau 99 ngày liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới trong 

cộng đồng, đến nay ghi nhận trên 10 ca nhiễm bệnh mới trong cộng đồng, trong đó 

có cả các nhân viên y tế song chưa tìm được nguồn lây nhiễm; chủng vi rút được 

ghi nhận có độc lực cao, khả năng lây lan nhanh; nguy cơ lây lan từ dịch bệnh tại 

một số bệnh viện và một số quận tại Đà Nẵng là rất cao và xuất hiện nguy cơ lây 

lan dịch bệnh tại nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước. 

Thực hiện Thông báo số 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 

cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Để chủ động và 

tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, hạn 

chế sự xâm nhập, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh- 

Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh yêu cầu các sở, ban, 

ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị khẩn 

trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn 

bản số 5625/UBND-VX1 ngày 26/7/2020 về việc tăng cường công tác phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông 

báo số 253/TB-VPCT ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ. 

2. Yêu cầu người dân đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay tại nơi 

công cộng, nơi tập trung đông người, các cơ sở khám chữa bệnh và các phương 

tiện giao thông công cộng. 

3. Tiếp tục tuyên truyền người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động hạn chế đi du lịch; không đi công tác và những công việc không cần 

thiết khác tại nơi đang có dịch bệnh. Hạn chế đến vùng nguy cơ có dịch. 

4. Yêu cầu tất cả các trường hợp đi từ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng 

Ngãi về Vĩnh Phúc từ ngày 08/7/2020 trở lại đây phải khai báo với cơ quan y tế 

gần nhất (từ Trạm Y tế tuyến xã trở lên) và chính quyền địa phương nơi 

đến/ở/tạm trú; khai báo điện tử, tự theo dõi sức khỏe. Thực hiện cách ly tại nhà 
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14 ngày kể từ ngày cuối cùng đi từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi về 

Vĩnh Phúc đối với các trường hợp chưa qua 14 ngày. Đối với các trường hợp 

cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, du lịch từ các tỉnh, thành khác về tỉnh, 

yêu cầu cho tạm nghỉ tại nhà 05 ngày kể từ ngày cuối cùng về tới Vĩnh Phúc. 

Các cán bộ, công chức, viên chức phải cách ly tại nhà thực hiện ứng dụng 

công nghệ thông tin để xử lý công việc hàng ngày đảm bảo không ảnh hưởng 

đến công việc chung của cơ quan, đơn vị. 

Trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở,... cần đến ngay cơ sở y tế gần 

nhất (từ Trung tâm Y tế tuyến huyện trở lên) để khám và làm xét nghiệm SARS-

CoV-2. 

5. Sở Y tế: 

- Tiếp tục duy trì hệ thống phòng, chống dịch bệnh COVID như trong tình 

huống đang có dịch và duy trì các đội cơ động phản ứng nhanh trong khám chữa 

bệnh, các đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch khi cần thiết; thực hiện thường 

trực 24/24, tiếp nhận mọi thông tin để báo cáo, xử lý kịp thời.   

- Chỉ đạo thực hiện phân luồng, phân loại, sàng lọc, đo nhiệt độ, kiểm soát 

triệt để người bệnh đến khám chữa bệnh nhằm tăng cường công tác rà soát các 

bệnh nhân có triệu chứng đến khám ở các cơ sở khám chữa bệnh công lập và các 

cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, cần thiết cho cách ly ngay các trường hợp nghi 

ngờ nhiễm bệnh. 

- Chỉ đạo tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đi về từ vùng dịch 

có triệu chứng lâm sàng (sốt, ho, khó thở,...), có yếu tố dịch tễ liên quan đến 

trường hợp mắc hoặc nghi mắc; các trường hợp viêm đường hô hấp cấp nặng, 

viêm phổi nặng khác chưa rõ nguyên nhân; kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh 

vùng, xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế tối đa việc lây lan trong cộng đồng. 

- Yêu cầu các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh khi tư vấn bán thuốc 

cho những người có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt phải ghi lại họ tên, 

địa chỉ, số điện thoại của người bệnh, khuyến cáo cài đặt ứng dụng phần mềm 

khai báo y tế. 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức điều tra, giám sát, xác minh các trường hợp 

đi từ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi về Vĩnh Phúc từ ngày 8/7/2020 trở 

lại đây xác định nhanh các trường hợp phải cách tại nhà, cách ly tập trung, cách 

ly điều trị theo quy định. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 27/KH-SYT ngày 09/4/2020 đã được 

Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 tỉnh phê duyệt về triển khai hoạt động phòng, 

chống và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 cho nhân viên y tế và nhân dân tại các 

cơ sở khám, chữa bệnh của Ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Tiếp tục thực hiện Văn bản số 760/UBND-KT3 ngày 13/02/2020 của 

UBND tỉnh về trình tự đầu tư, mua sắm thiết bị y tế, hóa chất, vật tư để phòng 

chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV trong công tác mua sắm 
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trang thiết bị y tế, hóa chất, vật tư, sinh phẩm y tế, phương tiện, dụng cụ nhằm 

đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện định mức biên chế sự nghiệp trong các 

cơ sở y tế nhà nước theo quy định tại Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV 

ngày 05/6/2007 để đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thường 

xuyên và phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; báo cáo, trình UBND xem xét, 

quyết định. 

- Ngành y tế tập trung phát động toàn ngành, tập trung mọi lực lượng 

phòng, chống dịch bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết, không để bùng phát, lan rộng 

tại địa phương. 

6. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các cấp kiểm tra, rà 

soát, xử lý nghiêm người nước ngoài đến cư trú, tạm trú bất hợp pháp trên địa 

bàn tỉnh. 

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên tiếp 

tục chuẩn bị, đảm bảo sẵn sàng các khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch 

COVID-19 nếu dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

8.Yêu cầu ngành Giáo dục tập trung cao độ và chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt 

nghiệp THPT. Căn cứ diễn biến và tình hình dịch bệnh để phối hợp với Sở Y tế 

thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh Covid-19 phù hợp. 

9. Đối với các Đại hội Đảng cấp huyện, yêu cầu phải được phun khử 

khuẩn khu vực tổ chức Đại hội; trường hợp các đại biểu có biểu hiện sốt, ho… 

yêu cầu không triệu tập dự đại hội. 

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo; 

thông báo để các đơn vị biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c). 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- Huyện ủy, thành ủy các huyện, thành phố; 

- Như kg; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTT tỉnh, Cổng TTGTĐT 

tỉnh, TTXVN tại VP, Cơ quan thường trú Báo 

Nhân dân tại Vĩnh Phúc.; 

- Các cơ quan trung ương trên địa bàn; 

- CVNCTH 

- VT, VX1 ( Tr       b). 

 

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

                        

 

 

 

Bùi Hồng Đô 
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