ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1495 /UBND-VP

Sông Lô, ngày 11 tháng 8 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện Văn bản số
6878/UBND-VX1 ngày
11/8/2021 của UBND tỉnh

Kính gửi:
- Các phòng, Ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Công an huyện; Trung tâm Y tế huyện;
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 6878/UBND-VX1 ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh
V/v triển khai thực hiện thông báo số 398-TB/TU ngày 09/8/2021 của Tỉnh ủy
Vĩnh Phúc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19,
UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm 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 phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh và của Huyện
ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện: Chủ động
bám sát tình hình thực tế, tiếp tục tăng cường các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt,
hiệu quả hơn nữa để vừa kiểm soát tốt dịch COVID-19 vừa thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa Vĩnh Phúc là “Vùng xanh" trong phòng chống
dịch và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Kiểm soát, ngăn chặn triệt để
không để dịch lây lan từ bên ngoài vào, đồng thời không để dịch bùng phát ở
bên trong.
2. Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Tài
chính- Kế hoạch, Phòng Lao động-TB&XH, Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Uỷ ban Mặt
trận tổ quốc Việt Nam huyện:
Chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan kịp
thời tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện tốt nội dung yêu cầu tại Văn bản số
6878/UBND-VX1 ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được
giao ( Sao gửi kèm theo).
Ngoài ra:
- Tập trung quản lý nhà nước trong phòng chống dịch:
+ Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện căn cứ
Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về ban hành Quy
định thực hiện cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp huyện; Quyết định số
2189/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Về việc ban hành “Quy định
thực hiện cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19” trên địa bàn
tỉnh và các quy định của Bộ Y tế để rà soát, hoàn thiện, bổ sung quy chế hoạt động
cho phù hợp, thống nhất.
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+ Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện để xây
dựng và ban hành quy trình tiếp nhận, quản lý, điều trị tại các cơ sở điều trị bệnh
nhân Covid-19, cơ sở cách ly tập trung; hoàn thành trước ngày 16/8/2021.
+ Trung tâm Y tế phối hợp với sở Y tế xây dựng kế hoạch tiêm chủng khoa
học, chặt chẽ, chủ động lập danh sách các đối tượng ở cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp, người dân thuộc địa bàn, phạm vi quản lý để chủ động tiêm lần lượt cho
các đối tượng, trong đó chú trọng tiêm cho công nhân trong doanh nghiệp để đảm
bảo sản xuất kinh doanh; các đối tượng có nguy cơ cao ở các địa bàn.
- Các nhiệm vụ khác:
+ Công an huyện chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn, chỉ đạo Công
an các xã, thị trấn thực hiện tốt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 196/KH-BCĐ, ngày 04/8/2021 của
Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổng hợp báo cáo kết quả về UBND huyện (Qua Văn
phòng HĐND-UBND huyện) để tổng hợp chung.
+ Phòng Kinh tế- Hạ tầng: Tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải tại
các chốt kiểm soát dịch; chỉ đạo lực lượng công an địa phương tăng cường
giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy định về vận tải trong điều kiện phòng
chống dịch đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.
+ Phòng Lao động TB&XH phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện
khẩn trương thực hiện hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng
lao động do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo Quyết định số 2089/QĐUBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh, phấn đấu hoàn thành chi trả đợt 01 xong
trước ngày 30/8/2021. Phòng Lao động-TB&XH có trách nhiệm đôn đốc, kiểm
tra, giám sát việc thực hiện. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện
(trong đó rõ cách thức hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian triển khai.
+ Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện: Phát huy vai trò cơ quan thường trực
Chủ trì tổ chức phát động cuộc vận động hỗ trợ, ủng hộ chống dịch, chung tay
giúp đỡ người dân huyện Sông Lô gặp khó khăn tại các tỉnh, thành phố phía Nam
thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg.
+ Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện
tiếp tục xếp lịch, bố trí kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid- 19 tại các đơn
vị, địa bàn phụ trách. Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện về công tác
phòng, chống dịch thuộc địa bàn, lĩnh vực phụ trách.
Yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Công an tỉnh,
Ban Chỉ huy Quân sự huyện; UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp trên địa bàn huyện; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 huyện;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Bùi Văn Thọ
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