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UỶ BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:        /TB - UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       Vĩnh Phúc, ngày      tháng      năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 
 

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 

 

Ngày 05/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc họp Ban chỉ đạo trực tuyến với các 

địa phương về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; sau khi nghe Sở Y 

tế, cơ quan thường trực báo cáo; ý kiến của UBND các huyện, thành phố, các 

Sở, ngành chức năng; Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh kết luận, 

chỉ đạo như sau: 

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 tỉnh- Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

tỉnh yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND/Trưởng BCĐ các huyện, thành phố, Giám đốc các Sở, 

Ban, Ngành tỉnh 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. 

3.1. Đồng chí Nguyễn Phú Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Ban chỉ 

đạo chịu trách nhiệm toàn diện trong kiểm tra việc đảm bảo phòng, chống dịch; 

xét nghiệm tầm soát tại các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. 

3.2. Đồng chí Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành 

viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm toàn diện trong kiểm tra việc đảm bảo phòng, 
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chống dịch; xét nghiệm tầm soát tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp có 

từ 50 lao động trở lên. 

3.3. Đồng chí Nguyễn Xuân Phương, Trưởng Ban quản lý các Khu công 

nghiệp tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm toàn diện trong kiểm tra 

việc đảm bảo phòng, chống dịch; xét nghiệm tầm soát tại các doanh nghiệp 

trong khu công nghiệp. 

3.4. Đồng chí Trần Quốc Huy, Giám đốc Sở Công Thương, thành viên 

Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm toàn diện trong kiểm tra việc đảm bảo phòng, 

chống dịch; xét nghiệm tầm soát tại các trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, 

doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp. 

3.5. Các đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm 

toàn diện trong kiểm tra việc đảm bảo phòng, chống dịch; xét nghiệm tầm soát 

tại cơ quan, đơn vị cấp huyện và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. 

4. Đồng chí Vũ Việt Văn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo có 

trách nhiệm kiểm tra việc thành lập thêm cơ sở cách ly điều trị bệnh nhân nhẹ, 

không triệu chứng với quy mô đủ 200 giường bệnh/huyện và đủ 300-500 giường 

bệnh/thành phố theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh tại Văn bản số 11323/CV-

BCĐ ngày 20/12/2021 của Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 tỉnh; công tác điều trị 

theo phân tầng tại các cơ sở điều trị. 

5. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, thành viên BCĐ phụ 

trách lĩnh vực, địa phương (theo phân công) trực tiếp đi kiểm tra, làm việc; chịu 

trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát và cùng chịu nhiệm với các địa phương, 

lĩnh vực mình phụ trách trong việc tổ chức triển khai các biện pháp cụ thể trong 

phòng, chống dịch. 

6. Các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên BCĐ (theo phân 

công) phụ trách các huyện, thành phố, lĩnh vực chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm 

tra công tác phòng, chống dịch thuộc địa bàn, lĩnh vực phụ trách. 

7. Đồng chí Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban 

chỉ đạo) trên cơ sở diễn biến tình hình dịch bệnh, kịp thời tham mưu, đề xuất các 

biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn đảm bảo kịp thời, hiệu quả, phù hợp 

với tình hình thực tiễn địa phương. 

8. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Tổ chức kiểm tra công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo phòng, chống dịch của các tổ chức Đảng, đảng viên là người đứng đầu 

các cơ quan, đơn vị.  

9. Văn phòng Tỉnh ủy: Cập nhật, tổng hợp tình dịch bệnh, báo cáo thông 

tin với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực diễn biến tình 

hình dịch bệnh trong ngày (trước 17h00) và đột xuất. 

10. Văn phòng UBND tỉnh: Duy trì họp trực tiếp và trực tuyến Trung tâm 

Chỉ huy, cập nhật thông tin diễn biến hàng giờ, trực tiếp báo cáo Trưởng Ban chỉ 
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đạo, các Phó trưởng Ban chỉ đạo và Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực 

để kịp thời chỉ đạo, xử lý, giải quyết các nội dung phát sinh. 

Yêu cầu các thành viên BCĐ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

        
Nơi nhận: 

- TTTU, TTHĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện thành phố; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ; 
- CV: NCTH; 

- Lưu VT, (Tr         b).          

TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

                        

 

 

 

              Nguyễn Tiến Hạnh 
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