
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

     TỈNH VĨNH PHÚC 

 

    Số:         /UBND-NC1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
              

Vĩnh Phúc, ngày        tháng 6  năm 2021 

            V/v thực hiện các biện pháp 

        phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

                       

                    

                  

                                              Kính gửi:  

       - Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo); 

       - Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc; 

       - Công an tỉnh Vĩnh Phúc; 

       - Sở Giao thông Vận tải; 

       - UBND các huyện, thành phố 

              

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 nói 

chung trên địa bàn, trong đó có nhiệm vụ cách ly tập trung, cách ly tại gia đình 

đối với trường hợp hoàn thành cách ly tập trung, các trường hợp về từ vùng có 

dịch ở  các tỉnh, thành phố; kiểm soát ở các chốt trên các tuyến đường giao 

thông trọng yếu vào tỉnh. Trong thời gian qua kể từ đầu tháng 5 năm đến nay, 

các cấp, các ngành về cơ bản đã thực hiện tốt, kịp thời các nhiệm vụ này, góp 

phần vào việc kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả trên địa bàn. Tuy nhiên, tình hình 

dịch bệnh còn diễn biến phức tạp ở một số tỉnh, trong đó có các tỉnh giáp ranh, 

lân cận với Vĩnh Phúc. Nhằm chủ động, quyết liệt hơn nữa, UBND tỉnh, Ban 

Chỉ đạo của tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Đối với các chốt kiểm soát vào địa bàn tỉnh 

- Căn cứ nhiệm vụ cụ thể được Ban Chỉ đạo tỉnh quyết định thành lập 

chốt kiểm soát dịch bệnh, yêu cầu các lực lượng chức năng làm việc tại các chốt 

tăng cường kiểm soát chặt chẽ người ra, vào tỉnh theo đúng chỉ đạo của UBND 

tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh như kiểm tra thân nhiệt, giấy xét nghiệm âm tính 

trong 3 ngày, các giấy tờ liên quan để chứng minh về hộ khẩu thường trú, tạm 

trú, nơi làm việc, lịch trình đi lại…, ghi chép cụ thể vào sổ theo dõi đầy đủ tên, 

tuổi, địa chỉ, biển kiểm soát phương tiện, số điện thoại,…Căn cứ nhiệm vụ có 

nội qui cụ thể để người dân ra, vào nắm được để biết và chủ động chấp hành, 

tránh gây ùn tắc giao thông trong quá trình kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ lây lan 

dịch bệnh. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của 

tỉnh, như Quyết định số 1338/QĐ-UBND, ngày 27/5/2021…. 
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- Sở Y tế 

+ Tăng cường thiết bị đo thân nhiệt cũng như các trang bị y tế khác để cán 

bộ y tế và các lực lượng làm việc tại các chốt làm việc đảm bảo kịp thời và cập 

nhật thông tin được chính xác, đầy đủ. 

+ Thường xuyên cập nhật thông tin cụ thể từ các vùng có dịch ở các tỉnh, 

thành phố để thông báo bằng văn bản cho các Chốt để thuận tiện trong việc kiểm 

soát người ra, vào tỉnh. 

+ Cập nhật đầy đủ thông tin hằng ngày tại các chốt vào báo cáo chung của 

Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định. 

+ Tiến hành xét nghiệm cho các cán bộ, chiến sỹ, lực lượng làm nhiệm vụ 

tại các chốt của tỉnh, của huyện, thành phố (nếu có). 

- Công an tỉnh Vĩnh Phúc 

+ Chỉ đạo lực lượng công an làm nhiệm vụ Chốt trưởng tại các Chốt kiểm 

soát chặt chẽ các trường hợp ra, vào tỉnh, đặc biệt là các trường hợp vào tỉnh từ 

các vùng có dịch ở các tỉnh, thành phố; cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của tỉnh 

thành nội qui ở các Chốt cho phù hợp với  thực tế về tình hình, địa bàn cụ thể ở 

từng khu vực. 

+ Đẩy nhanh tiến độ làm các nhà tôn ở 9 Chốt để các lực lượng làm việc 

tại các Chốt có được điều kiện thuận lợi hơn, giúp cho việc kiểm soát dịch bệnh 

tại các Chốt đạt được hiệu quả tốt nhất. 

+ Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố phối hợp với Trung tâm y tế 

cùng cấp tham mưu cho Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố quyết định thành lập 

các chốt ở địa phương mình phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay, đặc biệt 

lưu ý ở các địa phương, như Phúc Yên, Bình Xuyên, Yên Lạc, Vĩnh Tường. 

+ Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ 

đạo của tỉnh về chỉ đạo phòng, chống dịch gửi cho các Chốt để thông báo kịp 

thời cho người dân ra, vào tỉnh nắm được, chấp hành. 

+ Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, Công an các xã, phường, thị 

trấn thực hiện có hiệu quả đảm bao an ninh, trật tự trên địa bàn; phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị chức năng trong quá trình điều tra, truy vết; đảm bảo an ninh, 

trật tự trong các cơ sở cách ly của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.  

-  Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở Y tế và Sở Giao thông Vận tải theo 

chức năng và nhiệm vụ được giao tăng cường, chủ động kiểm tra tại các chốt; 

Ban Chỉ đạo của tỉnh sẽ kiểm tra đột xuất. Các đồng chí Chốt trưởng, các lực 

lượng làm nhiệm vụ nếu thực hiện không nghiêm túc, còn lơ là, chủ quan, tùy 

theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. 

Trường hợp lực lượng làm việc ở các chốt thiếu, mỏng so với yêu cầu 

thực tế, giao Sở Y tế chủ trì, tổng hợp, đề xuất với Ban Chỉ đạo để được xem 

xét, bổ sung kịp thời. 
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- UBND các huyện, thành phố:  

+ Căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương, theo đề nghị của cơ quan 

chức năng, chủ động quyết định thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa 

bàn và chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn trong phòng, chống dịch bệnh trên 

địa bàn theo quy định. 

+ Phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các Chốt để 

kiểm soát tình hình dịch bệnh tại địa phương, đảm bảo an toàn và đúng quy định 

2. Về công tác cách ly y tế tập trung 

 Từ đầu tháng 5/2021 đến nay khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện các trường 

hợp dương tính với Covid-19, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh đã có nhiều 

cuộc kiểm tra thực tế và có các văn bản chỉ đạo, như Văn bản số 3638/UBND-

NC1, ngày 17/5/2021, số 3879/UBND-NC1, ngày 21/5/2021, Văn bản số 

4170/CV-BCĐ, ngày 31/5/2021,..; ngành Y tế cũng đã có các văn bản: 

986/SYT-NVYD, ngày 10/5/2021; số 1421/SYT-NVYD, ngày 31/5/2021… Để 

thực hiện tốt nhiệm vụ cách ly, quản lý sau cách ly, yêu cầu: 

- UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thành 

phố chỉ đạo và thực hiện tốt công tác quản lý tại gia đình đối với các trường hợp 

hoàn thành cách ly tập trung về địa phương; thường xuyên kiểm tra, giám sát, 

theo dõi hoạt động của các trường hợp cách ly tại nhà (trong 7 ngày đối với các 

trường hợp hoàn thành cách ly tập trung về địa phương) và đối với trường hợp 

14 ngày đối với những người về từ vùng dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại 

các vùng có dịch ở các tỉnh, thành phố khác theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy tại 

Văn bản số 270-TB/TU, ngày 01/6/2021, của Ban Chỉ đạo tỉnh tại Văn bản số 

4170/CV-BCĐ, ngày 31/5/2021, hướng dẫn của Sở Y tế tại Văn bản số 

1421/SYT-NVYD, ngày 31/5/2021. Tích cực, chủ động chỉ đạo và phát huy vai 

trò của các Tổ Covid cộng đồng tại địa phương; sự tham gia của mọi người dân, 

của hệ thống chính trị tại cơ sở trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Mọi trường hợp để xảy ra mất an toàn trong quản lý, giám sát cách ly  

tại địa phương, tại nhà của công dân ở địa phương mình để xảy ra lây nhiễm 

dịch bệnh thì người đứng đầu (Chủ tịch UBND các huyện, thành phố) phải 

chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trước quy định pháp luật. 

- Sở Y tế 

+ Tăng cường chỉ đạo các đơn vị y tế tuyến huyện và cơ sở thường xuyên 

tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cùng cấp để có chỉ đạo kịp thời 

trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương. 

+ Triển khai công tác xét nghiệm theo đúng quy định, chỉ đạo của UBND 

tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh; trong đó đối với cả những cán bộ, chiến sỹ, lực lượng 

làm việc tại các cơ sở cách ly y tế tập trung 
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- Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc 

+ Chủ động sẵn sàng để sử sụng các cơ sở cách ly tập trung hiện nay để 

tiếp nhân công dân về cách ly theo đúng quy định, chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban 

Chỉ đạo của tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo cơ sở cách ly tập trung về sinh, đảm bảo an 

toàn, điều kiện để tổ chức cách ly khi có yêu cầu. 

+ Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

4148/UBND-NC1 ngày 31/5/2021 về đảm bảo cơ sở vật chất, khảo sát thành lập 

các cơ sở cách ly tập trung để báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

+ Chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố được giao nhiệm vụ quản lý, 

vận hành các cơ sở cách ly tập trung ở các huyện, thành phố phối hợp với lực 

lượng Công an, y tế và các lực lượng khác đảm bảo an toàn trong cơ sở cách ly 

tập trung, không để xảy ra lây nhiễm chéo, không để xảy ra việc tập trung đông 

người, không đeo khẩu trang hoặc không thực hiện các biện pháp an toàn trong 

phòng, chống dịch ở cơ sở cách ly. Mọi trường hợp vi phạm phải được thiết lập 

hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật. 

Đây là nội dung quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn sức khỏe cho 

người dân, đến sự ổn định chung của toàn tỉnh, do vậy yêu cầu các Sở, ngành, 

đơn vị, UBND các huyện, thành phố, các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, 

cơ sở cách ly y tế khắc phục khó khăn, đồng sức, đồng lòng và khẩn trương thực 

hiện để kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn. Chấp hành chế độ báo cáo thường 

xuyên và đột xuất với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định; trường hợp 

có vụ việc phức tạp, phát sinh, yêu cầu báo cáo ngay./. 

(Sao các văn bản nêu trên gửi các đơn vị) 

    Nơi nhận:                                                        
   - Như  trên; 

   - TTTU (b/c); 

   - Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 

   - VPUB: CVP, PCVP; NCTH; 

   - Lưu: VT, NC1.                                         

 

                      KT.CHỦ TỊCH 

                     PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                           

               Nguyễn Văn Khước 
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