
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VX1 

V/v tạm dừng khai báo y tế phòng,  

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

 

Vĩnh Phúc, ngày           tháng      năm 2022 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

   

Thực hiện Văn bản số 2213/BYT-DP ngày 29/04/2022 của Bộ Y tế về 

việc tạm dừng khai báo y tế nội địa. Để tiếp tục triển khai các biện pháp thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; chủ động phòng, 

chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro; bảo đảm hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả 

giữa các biện pháp phòng, chống dịch với các biện pháp khôi phục và phát triển 

kinh tế - xã hội; trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế tại Văn bản số 1111/SYT-NVYD 

ngày 29/4/2022, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND 

các huyện, thành phố thực hiện nội dung sau: 

1. Tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, bắt 

đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 30/4/2022. 

2. Tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát, phát hiện sớm, xử lý ổ dịch 

COVID-19 kịp thời, hiệu quả theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Ban 

chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các Bộ, Ngành để bảo vệ sức 

khỏe nhân dân, duy trì thành quả chống dịch hiện nay với mục tiêu đặt sức khoẻ, 

tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.  

3. Chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống 

dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời. 

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Như Kính gửi; 

- Công thông tin GT điện tử tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Vĩnh Phúc; 

- Lưu: VT, VX1 (Tr       b). 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Văn 
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