
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

BCĐ CÔNG TÁC PCD 

 COVID-19 TỈNH  

Số:          /CV-BCĐ 

V/v thực hiện Thông báo số 451-

TB/TU ngày 08/10/2021 của 

Thường trực Tỉnh ủy 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Vĩnh Phúc,  ngày        tháng    năm 2021 

     Kính gửi:  

         - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; 

   - Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

   - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo số 451-TB/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh 

Phúc về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (được sao 

gửi kèm theo); Để duy trì và bảo vệ thành quả phòng chống dịch hiện nay; Ban 

chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các 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 các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh: 

1. Thực hiện việc rà soát toàn bộ quy trình lãnh đạo, cho chủ trương; chỉ 

đạo thực hiện, ra quyết định, công tác quản lý nhà nước…theo đúng chức năng, 

nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; hoàn thiện, lưu 

trữ đầy đủ hồ sơ, quy trình ban hành văn bản, công tác triển khai thực hiện đảm 

bảo theo đúng quy định; 

Trong đó Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính rà soát 

toàn bộ quy trình cho chủ trương, chỉ đạo thực hiện, ra các quyết định về phòng 

chống dịch của UBND tỉnh đợt dịch từ 29/4/2021 đến nay; báo cáo UBND tỉnh 

trước 30/10/2021. 

2. Trong những tháng cuối năm 2021, các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp 

huyện tiếp tục tập trung ưu tiên phòng, chống dịch bệnh và khắc phục có hiệu 

quả ảnh hưởng của dịch bệnh; tập trung tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn, khơi 

thông mọi nguồn lực cho phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội, phấn 

đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; đảm bảothực hiện tốt 

các chính sách an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; 

kiểm soát giá cả, thị trường, bảo đảm cung ứng, lưu thông hàng hoá phục vụ sản 

xuất và đời sống của nhân dân. 

3. Sở Y tế (cơ quan thường trực ban chỉ đạo): 

3.1. Từ bài học kinh nghiệm trong tỉnh, trong nước và quốc tế đúc rút được 

thời gian qua, chủ động nghiên cứu kỹ lưỡng những ưu điểm, hạn chế để bổ 

sung, hoàn thiện các phương án, kịch bản phòng chống dịch phù hợp với tình 

hình mới, tư duy chống dịch mới, có tính khả thi cao; báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 15/11/2021 để làm cơ sở đưa vào Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của 
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tỉnh và địa phương năm 2022 theo phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".  

3.2. Tiếp tục đề xuất việc phân bổ, tiêm vắc xin theo phương châm  “trọng 

tâm, trọng điểm, cuốn chiếu”; trước mắt, có phương án hoàn thành tiêm phủ vắc 

xin ở 3 địa phương thực hiện thí điểm “Vùng xanh” an toàn: thành phố Vĩnh 

Yên, thành phố Phúc Yên và huyện Bình Xuyên (theo Thông báo số 404-

TB/TU, ngày 17/8/2021 của Thường trực Tỉnh ủy) để sớm hoàn thành mục tiêu 

bao phủ vắcxin trong thời gian sớm nhất trong năm 2021. 

3.4. Chủ động rà soát, đánh giá giá năng lực điều trị, nhất là năng lực trong 

điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng của các cơ sở y tế, việc sử dụng các trang thiết 

bị y tế hiện đại hỗ trợ điều trị của cán bộ y tế; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao năng lực điều trị, năng lực phòng, chống dịch cho đội ngũ y, 

bác sỹ trong toàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu trong các tình huống, kịch bản dịch bệnh 

diễn biến phức tạp; đề xuất báo cáo UBND tỉnh. 

4. Sở Lao động-TB&XH tiếp tục đề xuất phương án đón công dân Vĩnh 

Phúc ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phù hợp, an toàn, hiệu quả 

theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; báo cáo 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 các huyện, 

thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ tỉnh 

- CPVP UBND tỉnh;  

- Như kính gửi; 

- CV NCTH: 

- Lưu: VT, VX1(Tr     b). 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Vũ Việt Văn 
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