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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước về tăng cường 

thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự 

trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02-9-2021 
 

Ngày 29/8/2021, tại Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Nguyễn Văn Khước nghe các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố 

báo cáo về tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh. Tham dự cuộc họp có Thủ trưởng các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, Y tế, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố. 

Sau khi nghe các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố báo cáo và ý 

kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Nguyễn Văn Khước kết luận và chỉ đạo như sau:  

Mặc dù trong thời điểm hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh 

đang được kiểm soát tốt, nhưng trước tình hình dịch bệnh của các tỉnh, thành 

phố vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp nên nguy cơ tiềm ẩn là rất lớn, đặc biệt 

là trong dịp kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02/9 sẽ có nhiều người từ các địa 

phương khác trở về Vĩnh Phúc nhân dịp này. Do vậy, yêu cầu các sở, ban, ngành 

và chính quyền các cấp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung 

sau đây: 

1. Các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh 

nghiệp phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ 

là và tiếp tục triển khai nghiêm túc đầy đủ các nội dung đã chỉ đạo Văn bản 

số 7484/CV-BCĐ ngày 27/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch covid-

19 tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh 

trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9; Văn bản số 7392/CV-BCĐ ngày 26/8/2021 

của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc.  

2. Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể quán triệt đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, nhân viên, công nhân, người lao động, lực lượng vũ trang và 

nhân dân trong tỉnh thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Tỉnh ủy 

Vĩnh Phúc, nếu không có nhiệm vụ, lý do đặc biệt thì thực hiện “Ai ở đâu thì 

ở đó”. Tuyệt đối không được ra ngoài tỉnh hoặc tiếp xúc với người lạ, người 
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có nguy cơ mắc dịch, đặc biệt trong suốt các ngày nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 

02-9-2021. 

3. Các sở, ban, ngành và UBND các cấp cùng các tổ chức đoàn thể tiếp 

tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến tất cả các tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân trên địa bàn tỉnh để vận động cộng đồng thực hiện nghiêm các nội dung 

chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch. Tuyệt đối không để bất kỳ người lạ, 

người đến từ vùng dịch vào các cơ quan đơn vị, khu dân cư mà chưa đủ các điều 

kiện về y tế.  

4. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an (chốt trưởng) và các lực lượng 

chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại các chốt, 

dứt khoát không để người từ vùng dịch về, đi qua địa bàn, gây lây lan dịch bệnh 

vào địa phương.  

Đồng thời chủ động nắm tình hình và thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Công 

an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh 

(đã chỉ đạo tại Văn bản số 7438/UBND-NC1 ngày 27/8/2021; Văn bản số 

7493/UBND-NC1 ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện công điện 

của Thủ tướng Chính phủ). Chỉ đạo các lực lượng, công an các cấp ứng trực, sẵn 

sàng xử lý vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là các vụ việc phức tạp, phát 

sinh, tránh trở thành điểm nóng về an ninh trật tự. 

5. UBND các huyện, thành phố: 

- Chỉ đạo UBND cấp xã và các lực lượng chức năng phải tăng cường 

kiểm soát chặt chẽ tất cả các đường mòn, lối mở, bến đò, sông... (đặc biệt là đối 

với các huyện, thành phố: Phúc Yên, Bình Xuyên, Yên Lạc, Vĩnh Tường...), 

không để người từ địa phương có dịch về địa bàn.  

- Chỉ đạo Tổ COVID cộng đồng, Tổ liên gia tự quản... tiếp tục đi đến 

từng nhà nắm bắt và động viên các gia đình (có con em, người thân đang công 

tác, học tập và lao động ở tỉnh, thành phố khác...) thực hiện tốt chủ trương “Ai 

ở đâu thì ở đó”; không nên trở về địa phương trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 

02-9 và chấp hành thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19; kịp thời phát hiện và tố giác những trường hợp vi phạm, không chấp 

hành quy định về phòng, chống dịch covid-19. 

- Tổ chức rà soát ngay về nhu cầu mua sắm vật tư và trang thiết bị... cho 

các cơ sở điều trị và cơ sở cách ly y tế tập trung cấp huyện và báo cáo đề xuất 

UBND tỉnh về cấp hỗ trợ cấp kinh phí để triển khai thực hiện.  

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND 

tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn từ nay đến cuối năm đã chỉ 

đạo tại Văn bản số 7438/UBND-NC1 ngày 27/8/2021; Văn bản số 7493/UBND-

NC1 ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện công điện của Thủ tướng 

Chính phủ, đặc biệt là vào các dịp nghỉ lễ. 

- Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, 

phường, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải và vệ sinh 
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môi trường theo Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh 

Tổ chức phát động tháng hành động vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, 

thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại văn 

bản này./. 

Nơi nhận:  

- TTTU, TT HĐND tỉnh (B/c); 

- UB MTTQ VN tỉnh (P/h); 

- Chủ tịch, các PCT; 

- CVP, các PCVP; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; 

- CV NCTH; 

- Lưu: VT, NN4. 

(H             -b) 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Lê Văn Thanh 
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