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Số:          /UBND-VP 
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Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc 
 
 

 

Tam Dương, ngày     tháng 1 năm 2022 

                          

Kính gửi:   

 - Các phòng, ban, cơ quan thuộc huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban CHQS huyện; 

 - UBND - BCĐ PCD COVID-19 các xã, thị trấn. 

  

  

Thực hiện Thông báo Kết luận số 299/TB-UBND ngày 26/11/2021 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại 

cuộc họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (được sao gửi 

kèm theo). Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong những ngày gần 

đây, đặc biệt sau dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 diễn biến theo chiều hướng 

phức tạp, số ca mắc tăng nhanh ở tất cả các huyện, thành phố. Tính đến 15h00’ 

ngày ngày ghi nhận 3.663 ca; trung bình 7 ngày gần đây là 113 ca/ngày. 

Để tiếp tục chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 trong thời gian tới, nhất là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; 

Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

huyện yêu cầu:  

1. Chủ tịch UBND/Trưởng BCĐ các xã, thị trấn, Trưởng các Phòng, Ban, 

Ngành huyện tập trung toàn tâm, toàn lực để khống chế dịch bệnh. Tổ chức 

tuyên truyền, triển khai, kiểm tra nghiêm và chịu trách nhiệm toàn diện về việc 

thực hiện các Chỉ thị, các quy định về chống dịch Covid-19. 

2. Thành lập các điểm khai báo y tế, các điểm test nhanh Covid-19 để 

người dân thực hiện khai báo y tế hay test khi về địa phương theo định. 

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, các cơ quan đơn vị 

trong việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch; đảm bảo 100% các 

đối tượng phải được xét nghiệm tầm soát theo quy định;100% người ra/vào các 

cơ quan, đơn vị phải được khai báo y tế; 100% các đối tượng đến/về Vĩnh Phúc 

từ vùng có nguy cơ cao (mức độ 4), vùng phong tỏa phải được xét nghiệm và 

phải thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định. 
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4. Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Ban CHQS huyện, các phòng, 

ban, cơ quan thuộc huyện; BCĐ - UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được phân công; theo phạm vi, lĩnh vực phụ trách khẩn trương tham 

mưu, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

tỉnh tại Thông báo Kết luận số 02/TB-UBND ngày 06/1/2022 và các nhiệm vụ đã 

được BCĐ huyện phân công, giao phụ trách.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, CPCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Lê Xuân Bình 
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