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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG v ụ  HUYỆN UỶ 

về triển khai các biện pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 04 tháng 5 năm 
2021, Ban Thường vụ Huyện uỷ triệu tập hội nghị mở rộng đế nghe và cho ý kiến 
tiếp tục triến khai các biện pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid- 
19 và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2021-2026. Sau khi nghe ủy  ban nhân dân huyện, ủ y  ban bầu cử huyện báo cáo 
tình hình, tiến độ kết quả triển khai các nội dung {Bảo cáo sổ 136/BC-UBND, ngày 
04/5/2021 của U BN D  huyện;B áo cảo số  14/BC-U BBC, ngày 04/5/2021 của ủ y  ban  
bầu cử huyện), Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung thảo luận, trên cơ sở các ý 
kiến tham gia, phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy đồng chí 
Nguyễn Thanh Quang - TUV, Bí thư Huyện ủy thống nhất kết luận như sau:

1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19
Trong những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp 

trên thế giới, trong nước, trong tỉnh. Mặc dù là địa phương chưa có ca dương tính 
trong đợt cao điếm này, song Ban Thường vụ Huyện ủy luôn xác định nhiệm vụ 
trọng tâm, cấp bách, ưu tiên trong lúc này là công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống 
dịch Covid-19. Tuy nhiên, có địa phương còn chủ quan, lơ là, thậm chí thiếu quan 
tâm, thờ ơ trong công tác phòng chống dịch bệnh, chưa có biện pháp quản lý chặt 
chẽ các trường họp cách ly tại nhà, chưa thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 06/CT- 
CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh,... Vậy, để bảo vệ thành quả 
trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, kịp thời ngăn 
chặn, ứng phó, dập dịch bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện 
Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính 
trị - xã hội, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 từ huyện đến cơ sở nghiêm túc 
thực hiện tốt và có hiệu quả những nhiệm vụ sau:

- Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, 
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, của tỉnh, của huyện về 
tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt thực hiện nghiêm Chỉ thị 
số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ; Chỉ thị số 06/CT-CTUBND của Chủ tịch ƯBND tỉnh về việc quyết liệt thực 
hiện đợt cao điếm phòng, chống dịch Covid-19. Các cấp, các ngành, các địa phương và 
toàn thế Nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục quán triệt tinh thần “Chống dịch như
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chống giặc”. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, chuẩn bị sẵn 
sàng về nguồn lực, điều kiện cơ sở vật phục vụ công tác phòng, chống dịch.

- Cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cảc ban, ngành, đoàn thể: Tập trung cao 
độ với quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực, cố gắng, quyết liệt hơn nữa trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; người đứng đầu cấp 
ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ chịu 
trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phụ trách. Thực hiện nghiêm quan điếm 
công tác phòng chống dịch không chủ quan, lơ là, thờ ơ, mất cảnh giác và phải nâng 
cấp độ trong phòng chống dịch Covid-19 lên cấp độ cao nhất; đồng thời có giải pháp, 
phương án, kịch bản đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biếu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thực hiện các mục tiêu 
phát triến kinh tế - xã hội năm 2021.

- Ban Chỉ đạo cấp huyện: Khẩn trương phối hợp với các cơ quan Công an, 
Ban Chỉ huy quân sự, Trung tâm y tế xây dựng kế hoạch cụ thế đế chuấn bị sẵn sàng 
khu cách ly tập trung. Tăng cường chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các giải pháp để phòng, 
chống dịch Covid-19, ngăn chặn, ứng phó, dập dịch, không để lây lan; phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

- ủy ban nhãn dân huyện khẩn trương chỉ đạo:
+ Rà soát và thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với các cá nhân đi ra khỏi 

địa bàn tỉnh trong dịp lễ 30/4, 01/5, trong đó đặc biệt quan tâm đối với các trường 
hợp: (1) Những người có nguy cơ cao liên quan đến 4 địa điểm đã phát dịch (Quán 
Bar Karaoke Sunny -  Khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên; Nhà hàng Hải 
Ngon và Quán massage Hoa Sen -  Thành phố Vĩnh Yên, Công ty Vinatop -Khu 
Công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên); có giải pháp đấu tranh, phát hiện đối 
với các trường hợp đến 4 địa điếm trên nhưng chưa tự giác khai báo. (2) Những 
người đi du lịch hoặc rời khỏi địa bàn tỉnh trong dịp lễ 30/4 và 01/5 quay trở lại Vĩnh 
Phúc. (3) Những người làm việc ở các nhà máy hoặc đã đến cơ sở có dịch ở các địa 
phương khác.

+ Thực hiện khoanh vùng và có biện pháp, phương án xử lý ngay đối với các 
địa bàn có nguy cơ cao về dịch bệnh, tuyệt đổi không để bùng phát, không để bị 
động, bất ngờ. Thần tốc, quyết liệt hon nữa trong việc truy vết, phát hiện, khoanh 
vùng và cách ly đối với các trường hợp có nguy cơ cao (Fl). Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 
phòng chống dịch cấp huyện, cấp xã có giải pháp đe quản lý chặt chẽ những trường 
hợp (F2) và (F3) cách ly tại nhà.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hằng ngày, kiểm tra đột xuất việc 
chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Xử lý 
nghiêm những tập thế, to chức, cá nhân vi phạm quy định trong công tác phòng, 
chống dịch.

+ Chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm Y tế huyện đẩy nhanh tiến độ tiêm vacxin 
phòng, chống Covid-19 cho các đối tượng theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-CP 
ngày 26/02/2021; hoàn thành trong thời gian sớm nhất.
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+ Chỉ đạo, rà soát kiểm tra hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn, các thôn, 
tổ dân phố đảm bảo hoạt động tốt; tăng thời lượng, chất lượng phát sóng để kịp thời, 
liên tục cung cấp, cập nhật thông tin lãnh đạo, chỉ đạo và các biện pháp phòng, chông 
dịch hằng ngày.

+ Chỉ đạo phòng GD&ĐT thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về việc 
cho học sinh nghỉ học; tổ chức thực hiện dạy và học trực tuyến theo hướng dẫn của 
Sở GD&ĐT; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh và khung chương 
trình theo quy định của Bộ GD&ĐT.

+ Tiếp tục duy trì, đảm bảo chế độ trực 24/24 tại tất cả các cơ quan, đơn vị; 
UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Chỉ đạo các cơ quan trong khối tuyên 
truyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền đồng thời tăng thời lượng tuyên truyền giúp 
người dân hiểu, nắm rõ các quy định bắt buộc trong phòng, chống dịch Covid-19 đế 
thực hiện nghiêm túc. Chủ động theo dõi, phản ánh kịp thời tình hình dịch bệnh 
trong cả nước và trên địa bàn tỉnh, huyện hằng ngày; các quan điểm, chủ trương lãnh 
đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ, 
UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid cấp tỉnh, cấp huyện để ổn định tình 
hình tư tưởng trong Nhân dân, kiên quyết không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

- Giao Đảng ủy Công an huyện chỉ đạo: Tăng cường nắm tình hình, kiểm 
tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật, nhất là các quy định về 
phòng chống dịch của người nước ngoài đang cư trú và làm việc trên địa bàn huyện. 
Tăng cường kiếm tra công tác quản lý tạm trú, tạm vắng; có biện pháp, xử lý nghiêm 
đối với các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao chưa tự giác khai báo và các trường 
hợp không khai báo tạm trú, tạm vắng theo đúng quy định. Tăng cường công tác 
tuần tra, kiếm soát, siết chặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên địa 
bàn, nhất là các cơ sở lưu trú, các cơ sở kinh doanh có điều kiện, những nơi tập trung 
đông người.

- Các đồng chỉ ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy: Tập trung lãnh đạo công 
tác phòng chống dịch theo địa bàn được giao phụ trách, cùng chịu trách nhiệm với 
người đúng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị nếu chủ quan trong công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo đế dịch bùng phát. Tăng cường đi cơ sở nắm tình hình, dư luận 
Nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo kịp thời.

2. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản 
chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ủy  ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 
Úy ban bầu cử các cấp; các văn bản của Huyện ủy, UBND huyện về công tác bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 
2026. Đặc biệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm Ke hoạch số 
107/KH-UBND, ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về triển khai công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng kế
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hoạch, phương án, kịch bản khi có tình huống dịch Covid trên địa bàn trong thời 
gian diễn ra các hội nghị, cuộc họp và khu vực bỏ phiếu bầu cử theo đúng chỉ đạo 
của UBND tỉnh tại Ke hoạch số 107/KH-UBND ngay 29/4/2021.

- Chỉ đạo công tác nắm tình hình và dự báo tình hình liên quan đến công tác 
bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 21- 
KH/HU, ngày 05/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kế hoạch thông tin, tuyên 
truyền cuộc bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biếu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc tiếp xúc cử tri, vận 
động bầu cử và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân đi bầu cử đại biểu Quốc 
hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

- Tập trung chỉ đạo và chủ động trong việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo 
theo thẩm quyền, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác bầu 
cử đại biếu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2021-2026.

Đe nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện 
nghiêm túc./.

Nơi nhân:
- TTHU, HĐND, UBND huyện,
- Đ/c Tran Thanh Hải - TVTU,
Giám đốc Sở NN&PTNT,
- Các đ/c Uỷ viên BTV,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- CPVP, CVTH,
- Lưu VTHU.

T/L BAN THƯỜNG y ụ
VĂN PHÒNG

ĩyễn Thế Anh


