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Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- Thành viên Ban chỉ đạo huyện; 

- UBND, BCĐ các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 9849/CV-BCĐ ngày 07/11/2021 của Ban chỉ đạo 

PCDB Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc v/v tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (được sao gửi kèm theo). Để tăng cường công 

tác giám sát và chủ động kiểm soát dịch hiệu quả, đảm bảo an toàn, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các đồng chí 

thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện chỉ đạo triển khai ngay 

một số biện pháp sau: 

1. Công an huyện phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng, các cơ quan liên 

quan, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát chặt chẽ lái xe liên tỉnh, những 

người ngoài tỉnh có hộ khẩu tạm trú, tạm vắng trên địa bàn huyện, không bỏ lọt 

nguy cơ dịch xâm nhập. 

2. UBND các xã, thị trấn:  

2.1. Phối hợp với Công an huyện, các cơ quan liên quan tăng cường rà 

soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh các dịch vụ Karaoke, vũ trường, quán bar, 

massage, quán internet, trò chơi điện tử thuộc loại hình kinh doanh đang tiếp 

tục dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 

2875/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh. Xử lý nghiêm các cơ sở kinh 

doanh vẫn hoạt động trái phép, không tuân thủ các quy định về công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 của tỉnh. Tăng cường quản lý, kiểm tra người phục vụ tại 

các cơ sở kinh doanh Karaoke, vũ trường, quán bar, massage, quản internet, trò 

chơi điện tử đang lưu trú trên địa bàn.  

2.2. Hàng ngày báo cáo Ban Chỉ đạo huyện về việc di biến động của người 

dân trên địa bàn, đặc biệt chú ý người bên ngoài tỉnh di chuyển vào địa bàn.  

2.3. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch 



COVID-19 của các cơ sở sản xuất kinh doanh được phép hoạt động (quán ăn, 

quán cafe,...) theo Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND 

tỉnh. Xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động quá công suất và 

thời gian cho phép hoạt động trong ngày theo quy định.  

2.4. Yêu cầu, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế, quầy thuốc, Tổ Covid-19 

cộng đồng, Tổ liên gia tự quản tăng cường giám sát y tế người có các dấu hiệu 

ho, sốt, đau họng đến mua thuốc tại các nhà thuốc trên địa bàn để thực hiện xét 

nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy 

định.  

2.5. Đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân về các biện pháp để đảm bảo an 

toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Khai báo y tế; theo dõi sức khỏe của 

bản thân và gia đình, khuyến khích chủ động tự xét nghiệm sàng lọc COVID-19 

định kỳ; phát hiện, thông báo với chính quyền địa phương các trường hợp có 

nguy cơ, ... 

3. Trung tâm Y tế 

3.1. Thực hiện nghiêm công tác phân luồng, khám sàng lọc tại các cơ sở 

khám chữa bệnh, không để địch bệnh xâm nhập vào cơ sở y tế, đảm bảo công tác 

khám, chữa bệnh cho người dân.  

3.2. Chuẩn bị sẵn sàng khung nhân lực để tiếp nhận điều trị bệnh nhân 

COVID-19 khi có yêu cầu. Rà soát các điều kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn 

sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 ngay khi cần thiết theo Quyết định số 

2311/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; đảm bảo cơ sở vật 

chất, nhân lực, trang thiết bị y tế, thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, hóa chất...  

3.3. Đảm bảo cơ số sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 và tăng cường ứng 

dụng Công nghệ thông tin để sẵn sàng triển khai xét nghiệm phòng chống dịch 

COVID-19.  

3.4. Khẩn trương tham mưu triển khai ngay Trạm Y tế lưu động phòng, 

chống dịch COVID19 và Tổ Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng trên 

địa bàn theo Hưởng dẫn số 3959/HD-SYT ngày 22/10/2021 của Sở Y tế và các văn 

bản khác có liên quan. 

Ban chỉ đạo huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn, UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai, thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- UBND – BCĐ tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (b/c); 

- TT HU, TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCTUBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyên; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lê Xuân Bình  
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