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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực tế công tác phòng 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc 

 

Ngày 02/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành kiểm tra thực tế 

công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và huyện 

Yên Lạc, cùng đi có đại diện các sở ngành: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, 

Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí Bí thư thành ủy Vĩnh Yên, bí thư huyện 

Yên Lạc, các cơ quan báo đài trong tỉnh; Sau khi kiểm tra thực tế công tác Chỉ 

huy phòng chống dịch tại các xã phường: Hội Hợp, Thanh Trù thành phố Vĩnh 

Yên; xã Bình Định, huyện Yên Lạc; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Nhìn chung công tác tổ chức trực phòng chống dịch tại các đơn vị được 

kiểm tra thực hiện tốt, nghiêm chỉnh, các văn bản hồ sơ, số sách phục vụ công 

tác chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra cơ bản đầy đủ. 

Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện còn một số hạn chế như: 

phòng dành cho công tác Chỉ huy phòng chống dịch một số nơi chưa được bố trí 

khoa học (nơi rộng quá, nơi sơ sài quá), bảng biển phòng Chỉ huy một số nới 

chưa phù hợp gây khó khăn cho người dân khi liên hệ công tác…; sự liên kết 

giữa Trung tâm Chỉ huy các cấp còn chưa liên tục, kịp thời dẫn đến thông tin 

giữa các cấp còn chậm; Người trực một số nơi chưa nắm rõ hết chức năng nhiệm 

vụ của mình… 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch trong thới gian tới, 

UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giao Công an tỉnh trên cơ sở hoạt động hiệu quả của Tổ covid-19 cộng 

động, Tổ Liên gia tự quản tại thôn Yên Quán huyện Yên Lạc nghiên cứu có 

hướng dẫn cụ thể để triển khai thống nhất trong toàn tỉnh (ban hành các văn bản 

mẫu về các Tổ như: Quyết định thành lập, Quy chế làm việc, theo dõi, tổng hợp, 

báo cáo, cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh…) phát huy 

cao nhất tinh thần tự chủ, tự giác của người dân trong phòng chống dịch. 

 Mặt khác Xây dựng các Kế hoạch, chương trình cụ thể phát động phòng 

trào toàn dân tố giác tội phạm nói chung, tố giác để xử lý nghiêm những đối 

tượng không thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch của Tỉnh nói 

riêng. Đề xuất cơ chế để có chế độ khen thưởng động viên kịp thời. 

2. Giao Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức phóng sự tuyên truyền 

các mô hình hay cách làm tốt trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt tuyên 



truyền phải cụ thể, dễ hiểu để cán bộ, người dân nắm được thực hiện (trong đó 

nêu rõ quy trình, thủ tục, cách làm cụ thể…).  

3. Giao UBND các huyện, thành phố có hướng dẫn cụ thể, thống nhất trên 

địa bàn việc bố trí Trung tâm chỉ huy và trang thiết bị phục vụ Trung tâm chỉ 

huy đảm bảo hiệu quả nhằm khắc phục những tồn tại nêu trên; chỉ đạo UBND 

các xã, phường, thị trấn tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý, giám sát 

cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú đối với các trường hợp đang phải thực hiện cách 

ly y tế theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 

12/3/2020, quy định của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh, Sở Y tế tại Văn bản số 

7096/UBND-VX1 ngày 18/8/2021, Hướng dẫn số 2816/HD-BCĐ ngày 

18/8/2021, Văn bản số 145/SYT-NVYD ngày 29/01/2021, Văn bản số 986/SYT-

NVYD ngày 10/5/2021, Văn bản số 1240/SYT-NVYD ngày 23/5/2021 và các 

Văn bản khác liên quan. 

4. Giao Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, 

thành phố chỉ đạo Trung tâm Chỉ huy/Bộ phận chỉ huy phòng, chống dịch 

COVID-19 các xã, phường, thị trấn thông báo công khai lịch trực, số điện thoại 

cán bộ trực của Trung tâm Chỉ huy cấp huyện, cấp tỉnh; đồng thời chỉ đạo các 

Tổ Covid Cộng đồng, Tổ liên gia tự quản tăng cường nắm bắt thông tin, kiểm 

soát những người lạ rà/vào khu dân cư, kiểm soát sát sao nhưng trường hợp 

đang thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú (đặc biệt là việc tuân thủ thực 

hiện cách ly và theo dõi tình trang sức khỏe như nhiệt độ,..) 

Trên đây là Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra 

thực tế công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và huyện 

Yên Lạc, yêu cầu các ngành, các cấp nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. 
 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch 

- Các PCT UBND tỉnh; 
- CPVP; 

- Các Sở: Y tế, KH&ĐT; 

- Công an tỉnh; 
- Đài PT-TH tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- CV KT2; 

- Lưu VT, 
(L       b).                

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hạnh 
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