
ĐẢNG B ộ TỈNH VĨNH PHÚC ĐẢNG CÔNG SẢN VĨẺT NAM  
HUYỆN UỶ TAM DƯƠNG

*

Số ổ  - CV/HU Tam Dương, ngày sis~  tháng 10 năm 2021
V/v thực hiện công tác phòng, chông dịch 

Covid-19 trên địa bàn

Kính gửi: - ủ y  ban nhân dân huyện,
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện,
- Các ban xây dựng Đảng, VPHU,
- MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 451 -TB/TU, 
ngày 08/10/2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban 
Thường vụ Huyện ủy yêu cầu UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 
19 huyện, các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền cơ sở căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo sô 451- 
TB/TU (sao gửi kèm theo).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc./.

Nai nhận: T/L BAN THƯỜNG v ụ
- Như trên,
- TT Huyện ủy (để b/c),
- Chánh, Phó VPHU, CVTH,
- Lưu VTHU.





TỈNH UỶ VĨNH PHÚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
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Số 451-TB/TU Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO 

Ý KIÊN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 
về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 08/10/2021, Thường trực Tỉnh ủy họp, nghe Ban Chỉ đạo phòng, 
chống Covid-19 tỉnh báo cáo tình hình dịch bệnh và công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo phòng, chống dịch của tỉnh và các địa phương trong thời gian qua; ý 
kiến của các thành phần tham dự cuộc họp. Thường trực Tỉnh ủy thống nhất 
có ý kiến như sau:

1. Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của 
cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp và các lực 
lượng tuyến đầu chống dịch đã duy trì thực hiện tốt các biện pháp phòng, 
chống dịch trên toàn tỉnh; tổ chức đón công dân về quê an toàn, chu đáo; 
thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, 
góp phần giữ vững địa bàn tỉnh an toàn dịch bệnh, gần 70 ngày qua không 
có ca nhiễm ngoài cộng đồng, tạo điều kiện tốt để người dân duy trì cuộc 
sống, sinh hoạt trong điều kiện bình thường và kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp 
tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong vùng và cả nước.

2. Tình hình dịch bệnh Covid-19 những tháng cuối năm 2021 và năm 
2022 trên thế giới và trong nước được dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp, khó 
lường; có thể còn bùng phát các đợt dịch mới với những biến chủng mới, lây 
lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn; nguy cơ bùng phát dịch ở các địa phương 
là rất cao. Đẻ duy trì và bảo vệ thành quả phòng chống dịch hiện nay, 
Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, BCĐ phòng, chống dịch 
COVID-19 các cấp, các cơ quan, địa phương, đơn vị tuyệt đối bình tĩnh, tỉnh 
táo; không được lơ là, chủ quan, nóng vội; kiểm soát dịch bệnh chú động, 
linh hoạt theo các phương án, kịch bản đã xây dựng và thống nhất trong 
hành động, đồng thời lưu ý một số vấn đề sau:

(1). Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành:

- Cấp ủy, cơ quan quản lý nhà nước các cấp; các sở, ngành, địa phương 
thực hiện việc rà soát toàn bộ quy trình lãnh đạo, cho chủ trương; chỉ đạo
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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 trinh ban hành văn bản, công tác triển khai thực 
hiện đảm bảo theo đúng quy định.

- Từ bài học kinh nghỉệm trong tỉnh, trong nước và quốc tế đúc rút được 
thời gian qua, chủ động nghiên cứu kỹ lưỡng những ưu điểm, hạn chể để bổ 
sung, hoàn thiện các phương án, kịch bản phòng chống dịch phù hợp với 
tình hình mới, tư duy chổng dịch mới,có tính khả thi cao (hoàn thành trong 
Quý IV/2021), đưa vào Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và địa 
phương năm 2022 theo phương châm "thích ứng an toàn, lỉnh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch Covid-19".

- T rong những tháng cuối năm 2021, tiếp tục tập trung ưu tiên Dhòng, 
chống dịch bệnh và khắc phục có hiệu quả ảnh hường 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 bảo thực hiện tốt các chính sách an 
sinh xã hội;gĩữ 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.

(2). về triển khai tiêm vắc xin ngừa Covid-19: tiếp tục chủ động, linh 
hoạt thực hiện ngoại giao vắc xin để sớm hoàn thành mục tiêu bao phủ 
vắc xin trong thời gian sớm nhất trong năm 2021. Phương châm tiêm vắc xin 
là “trọng tâm., trọng, điểm,-cuốn, chiếu”; trước mắt, có Dhưang 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 sổ 404-TB/TƯ, ngày 17/8/2021 của Thường trực Tỉnh ủy).

(3). về thực hiện đón công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 
phía Nam: hiện nay trong điều kiện đón công dân thông qua đường hàng 
không gặp khó khăn, chi phí cao, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
Coviđ-19 tỉnh xây dựng các phương án chủ động hơn, linh hoạt hơn để triển 
khai đón công dân đảm bảo an toàn, hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tượng Chính phủ.

(4). Công tác điều trị bệnh nhân Covid-19;
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Ngành y tế chủ động rà soát, đánh 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 ừong các tình 
huống, kịch bản dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh, BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh và các 
sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể; các huyện, thành phố và các đơn vị 
liên quan thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo này.

Nơi nhân: T/L BAN THƯỜNG v ụ
- Các đ/c UVBTVTU,
- BCSĐ UBND tỉnh,
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy,
- MTTQ và các đoàn thể,
- Các ngành: Y tế, Công an, Quân sự
- Các huyện, thành ủy, ĐU TT,
- ƯBND các huyện, thành phố
- CPVP,CVTH,
- Lưu VPTU.

(TH3)

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Việt Cường
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