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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lập Thạch, ngày 01 tháng 8 năm 2021

V/v triển khai thực hiện Công điện
số 1063/CĐ - TTg ngày 31/7/2021
của Thủ tướng Chính phủ về
phòng, chống dịch Covid - 19

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị thuộc khối HU, UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị của TW, tỉnh đóng trên địa bàn;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện văn bản số 6446/UBND – VX1 ngày 31/7/2021 của UBND tỉnh về
việc thực hiện Công điện số 1063/CĐ - TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về phòng, chống dịch Covid - 19 (có văn bản kèm theo). Chủ tịch UBND
huyện yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân trên địa
bàn huyện:
1. Tiếp tục quán triệt, 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, UBND tỉnh, BCĐ PCDB tỉnh và các văn bản của huyện; đặc biệt triển
khai thực hiện nghiêm Công điện số 1063/CĐ 0 TTg ngày 31/7/2021 của Thủ
tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid – 19; Quyết định số 1063/QĐ – CT
ngày 28/7/2021, Quyết định số 1948/QĐ – UBND ngày 18/7/2021, văn bản số
6380/UBND – NN1 ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh.
2. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện:
- Tiếp tục chỉ đạo Tổ Covid cộng đồng rà soát, phát hiện tất cả những người
lạ đến/về địa bàn để thực hiện xét nghiệm, cách ly, xử lý vi phạm theo đúng quy
định. Đề xuất kinh phí hỗ trợ thưởng cho người dân có thông tin tố giác, báo cáo về
các nguy cơ làm lây lan dịch trên địa bàn.
- Phối hợp Sở Lao động-TB&XH, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội đồng
hương Vĩnh Phúc tại các tỉnh nắm bắt tình hình, hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế
cho người dân của địa phương mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh
đang đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Phát động phong trào toàn dân đoàn kết ủng hộ phòng, chống dịch Covid
trên địa bàn.
3. Công an huyện:
- Tham mưu chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các chất
kiểm soát ra vào huyện. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, kiên quyết
không cho vào huyện.
- Phối hợp UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm soát các đường mòn, lối
mở, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình đi vào huyện.
4. UBND các xã, thị trấn:

- Liên hệ, thông báo ngay với các công dân của tỉnh Vĩnh Phúc đang sinh
sống, học tập và làm việc tại các địa phương trong cả nước đang thực hiện giãn
cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg để người dân an tâm, tuân thủ thực hiện nghiêm tinh
thần Công điện 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, không rời địa bàn, tiếp
tục ở lại theo tinh thần giãn cách “ai ở đâu ở đấy” (trừ những người được chính
quyền cho phép); liên hệ qua đường dây nóng của huyện đã thiết lập để phản ánh
khó khăn gặp phải do đại dịch Covid-19.
- Tiếp tục phát huy tối đa vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng, đặc biệt chú
trọng việc rà soát, phát hiện tất cả những người lạ đến/về địa bàn để thực hiện xét
nghiệm, cách ly theo đúng quy định; đề xuất cơ quan chức năng xử lý nghiêm vi
phạm theo quy định. Phát động phong trào toàn dân đoàn kết ủng hộ phòng, chống
dịch Covid trên địa bàn.
- Tăng cường tuyên truyền trên loa truyền thanh tại các khu dân cư để người
dân nắm được các chỉ đạo mới của Chính phủ, của tỉnh về các biện pháp phòng,
chống dịch. Kêu gọi người dân chung tay, đoàn kết, ủng hộ thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch.
- Tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung phương án đảm bảo sản xuất, đời
sống, an sinh xã hội, trật tự xã hội theo các kịch bản dịch bệnh; sẵn sàng cho tình
huống dịch diễn biến xấu. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Huyện ủy, UBND
huyện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý.
5. Trung tâm Y tế huyện:
- Tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch tiêm vắc xin cụ thể cho từng địa
phương, đơn vị để đảm bảo tuyệt đối an toàn, thuận lợi. Chỉ đạo tổ chức tiêm vắc
xin nhanh, đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, không để lãng phí vắc xin do hết hạn;
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho, lựa chọn vắc xin, lợi dụng để tiêm cho
người không đúng đối tượng và các tiêu cực khác trong việc tiêm vắc xin. Xử lý
nghiêm, kịp thời theo pháp luật các trường hợp vi phạm.
- Tham mưu UBND huyện triển khai ngay Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid –
19 của huyện, trang thiết bị, nhân lực bảo đảm cho việc sẵn sàng tiếp nhận điều trị
bệnh nhân Covid – 19 mức độ nhẹ và không triệu chứng; thời gian thực hiện xong
trước ngày 05/8/2021.
Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu
cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên:
- TT HU, HĐND (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (c/đ);
- CPVP HĐND& UBND huyện;
- Lưu: VT.
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