UBND TỈNH VĨNH PHÚC
BCĐ CÔNG TÁC PCD
COVID-19 TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng10 năm 2021

Số: 9240 /CV-BCĐ
V/v Bổ sung nội dung trong việc
thực hiện một số biện pháp tạm
thời liên quan đến người đến/về
từ tỉnh Phú Thọ và các vùng có
dịch khác

Kính gửi:
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
Tiếp theo Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại Văn
bản số 9191/CV-BCĐ ngày 17/10/2021; Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban chỉ
đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành,
Đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các đồng chí thành viên
Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh triển khai bổ sung nội dung sau:
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động đánh giá nguy cơ lây
nhiễm dịch COVID-19 trên địa bàn; dừng đưa, đón khách qua phà, đò ngang
từ các tỉnh, thành phố vào địa bàn tỉnh; Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên
quan tổ chức xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 với tỷ lệ từ 5-10% trên tổng số
đối với các trường học, cơ sở dạy nghề, bến xe, trung tâm thương mại, siêu thị,
chợ, bệnh viện và các đối tượng khác. Sử dụng nguồn test xét nghiệm đã được
cấp theo quyết định của UBND tỉnh theo hình thức gộp mẫu với phương châm 4
tại chỗ.
Tiếp tục chỉ đạo kiểm soát chặt các công dân đến/về Vĩnh Phúc từ Phú Thọ,
thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam, thành phố Hà Nội và các vùng có
dịch khác.
(Nội dung này thay thế nội dung tại Mục 6 Văn bản số 9191/CV-BCĐ ngày
17/10/2021 của BCĐ tỉnh)
Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thành viên Ban
chỉ đạo nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- BCĐ Quốc gia phòng, chống Covid-19(b/c);
- 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).
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