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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /SYT-NVYD 

V/v khẩn trương triển khai thực hiện các nội 

dung theo Thông báo số 102/TB-UBND 

ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh  phúc, ngày 07 tháng 5 năm 2021 

 

 
 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các 

huyện, thành phố; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

  

Thực hiện Thông báo số 102/TB-UBND ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Vĩnh Phúc về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tại buổi 

làm việc với Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc (Sở Y tế sao gửi kèm Văn bản này). 

Để thực hiện tốt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, hạn chế sự lây nhiễm 

chéo trong cộng đồng, Sở Y tế đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp 

và yêu cầu Trung tâm Y tế các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo rà soát, kiện toàn các Tổ phòng, chống “COVID-19 cộng đồng” 

tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn. 

- Chỉ đạo TTYT các huyện, thành phố; các bộ phận liên quan trên địa bàn 

phối hợp với TTYT các huyện, thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn tập huấn 

cho cán bộ y tế, cho Tổ phòng, chống “COVID-19 cộng đồng” về công tác 

chuyên môn phòng chống dịch.  

- Chỉ đạo các bộ phận có liên quan phối hợp với TTYT các huyện, thành 

phố trên địa bàn trong việc thực hiện xét nghiệm tầm soát đối với các trường 

hợp có nguy cơ cao như các cơ sở kinh doanh, vũ trường, karaoke, massage,… 

2. Giao Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện về 

việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn tập huấn cho cán bộ y tế, cho Tổ phòng, chống 

“COVID-19 cộng đồng” về công tác chuyên môn phòng chống dịch (tập huấn 

hoàn thành trước ngày 10/5/2021). 

HỎA TỐC 
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- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện xét 

nghiệm tầm soát đối với các trường hợp có nguy cơ cao như các cơ sở kinh 

doanh, vũ trường, karaoke, massage,… 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 cấp huyện phối hợp; yêu cầu TTYT các huyện, thành phố khẩn 

trương triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Như kính gửi; 

- Các PGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng CM thuộc Sở ; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phong 
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