
UỶ BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:         /UBND-VX1 
V/v thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch trong tình hình mới. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Vĩnh Phúc, ngày       tháng       năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Với sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ, thần tốc, đồng bộ của cả hệ thống 

chính trị và sự đồng lòng của nhân dân trong tỉnh, trong hơn 1 tháng qua tình 

hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát; từ ngày 

05/6/2021 đến nay không phát hiện ca bệnh mới. Tuy nhiên, trong cả nước, tình 

hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, có một số ca bệnh ngoài 

cộng đồng chưa xác định được nguồn lây; một số tỉnh giáp ranh vẫn tiếp tục có 

ca bệnh mới phát sinh. 

Để thực hiện tốt mục tiêu kép của Chính phủ, vừa phòng chống dịch bệnh 

COVID-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục bảo vệ thành quả 

trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời kiềm chế và kiểm 

soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó, dập dịch, bảo vệ tốt 

nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân trên địa bàn tỉnh; thực hiện Công 

điện 789/CĐ-TTg ngày 05/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép”; 

Thông báo số 291-TB/TU ngày 15/6/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ 

trương điều chỉnh một số hoạt động phù hợp với công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trong điều kiện mới và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân trên địa bàn 

tỉnh tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cảnh giác 

chống dịch ở mức cao nhất; tuyệt đối không lơ là, chủ quan; đề cao trách 

nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển 

kinh tế, vừa phòng, chống dịch hiệu quả; tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt 

hơn nữa các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh 

về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 



Tiếp tục kiên định phòng, chống dịch với phương châm “Phát hiện nhanh 

- Khoanh vùng gọn - Xét nghiệm thần tốc - Cách ly kịp thời - Điều trị tích 

cực”; thực hiện hiệu quả chiến lược “Bao vây - Khoanh vùng - Đón đầu và 

đánh chặn”. Thực hiện nghiêm nguyên tắc 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch 

Covid-19. 

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành, 

các đoàn thể chính trị, các cơ quan đơn vị trong tỉnh thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch từ 00 giờ ngày 17/6/2021, cụ thể: 

(1) Không tập trung quá 20 người tại khu vực công cộng, ngoài phạm vi 

công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.  

(2)  Bắt buộc thực hiện nghiêm 5K theo quy định của Bộ Y tế. 

(3) Các hoạt động thể thao ngoài trời, công viên, vườn hoa được hoạt 

động trở lại. 

(4) Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo. 

(5) Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động trở lại và các 

cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tiếp tục tạm dừng hoạt động thực hiện 

theo Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh. 

 (6) Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các lực lượng duy trì hiệu quả của 

09 chốt kiểm soát dịch bệnh của tỉnh để quản lý chặt chẽ người và phương tiện 

vào địa bàn tỉnh. 

 (7) Việc tuyển dụng lao động: Cho phép các doanh nghiệp được tuyển 

dụng lao động từ các địa phương không có dịch; trước mắt chưa tuyển dụng lao 

động từ các tỉnh có dịch (những địa phương đang thực hiện cách ly, phong tỏa). 

(8) Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo): 

-  Tiếp tục nắm chắc diễn biến, tình hình dịch COVID-19 và các chỉ đạo, 

hướng dẫn của cấp trên và của tỉnh, chịu trách nhiệm cao nhất trong việc tham 

mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-

19 của tỉnh để chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch thật sự toàn 

diện, triệt để, chủ động, kiên quyết, linh hoạt, và hiệu quả, tuyệt đối không để 

dịch bệnh bùng phát, lây lan trên địa bàn tỉnh.  

- Bám sát tình hình dịch bệnh trong nước, đánh giá và dự báo nguy cơ tại 

các địa phương trên địa bàn để kịp thời đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh chủ động ứng phó hiệu quả. 

- Chủ trì, phối hợp Ban Quản lý các KCN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Công thương và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch xét 

nghiệm sàng lọc Sars-CoV-2 cho các đối tượng mở rộng có nguy cơ lây nhiễm 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiếp theo; trong đó cần nghiên cứu 



tiếp tục mở rộng đối tượng xét nghiệm sàng lọc, nâng tỉ lệ xét nghiệm xác xuất 

đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh covid-19 trong điều kiện mới. 

  (9) Giao UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm: 

- Tổ chức đánh giá và dự báo nguy cơ theo 4 mức “Nguy cơ rất cao”, 

“Nguy cơ cao”, “Nguy cơ”, “Bình thường mới” cho từng địa bàn, từ cấp xã 

đến cấp huyện, có tính tới các yếu tố khu vực liên xã, liên huyện, liên tỉnh theo 

hướng dẫn tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/05/2021 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về Quy định đánh giá mức độ nguy 

cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19.  

- Chịu trách nhiệm toàn diện việc kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, 

chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý. Dừng 

ngay hoạt động của các tổ chức, cá nhân nếu không tuân thủ các yêu cầu, quy 

định về phòng chống dịch bệnh. 

- Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các Tổ Covid cộng đồng trong việc 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ, 

quy chế hoạt động của Tổ tại các khu dân cư. 

(10) Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Lao động-TB&XH theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý: Tiếp tục Tăng 

cường công tác kiểm tra việc chấp hành đối với các nội dung đã cam kết của các 

doanh nghiệp với chính quyền trong công tác quản lý chuyên gia người nước 

ngoài, công nhân lao động và các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng, 

chống dịch. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm. 

(11) Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:  

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc triển khai các giải 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp theo quy định pháp luật.  

- Tuân thủ tuyệt đối quy trình đánh giá mức độ an toàn về phòng, chống 

dịch Covid-19 theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của      

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19. Thực hiện đánh giá mức độ an 

toàn về phòng, chống dịch Covid-19 thường xuyên 07 ngày/lần. 

- Tiếp tục phát huy hiệu quả các “Tổ an toàn Covid trong các doanh 

nghiệp”. 

 3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và các đoàn 

thể chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, vận động đoàn viên, hội 

viên và nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục vận 

động các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, 

chống dịch. 



Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và UBND các cấp và nhân dân 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c). 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- Huyện ủy, thành ủy các huyện, thành phố; 

- Như kg; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTT tỉnh, Cổng 

TTGTĐT tỉnh, TTXVN tại VP, Cơ quan 

thường trú Báo Nhân dân tại Vĩnh Phúc.; 

- Các cơ quan trung ương trên địa bàn; 

- CVNCTH 

- VT, VX1 ( Tr       b). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Văn 
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