
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                   /SYT-NVYD 

V/v tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

dịch COVID-19  

Vĩnh Phúc, ngày           tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Công an tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

   

Căn cứ Nghị Quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”; 

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về Ban 

hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị Quyết số 128/NQ-

CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; 

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-CTUBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc (sao gửi kèm theo Văn bản này); 

Căn cứ Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh 

về việc ban hành hướng dẫn tạm thời “Tổ chức, thực hiện biện pháp cách ly y tế 

tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương trong phòng, chống dịch COVID-19” trên 

địa bàn tỉnh (sao gửi kèm theo Văn bản này). 

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến 

phức tạp số lượng các ca mắc đang tăng lên cao tại một số huyện như Vĩnh 

Tường, Yên Lạc. Để tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 an toàn, linh hoạt, hiệu quả. Sở Y tế - Cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đề nghị các Sở, ban, 

ngành, đoàn thể tỉnh, UBND tỉnh các huyện thành phố thực hiện nội dung sau: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

HỎA TỐC 
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tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại các văn bản: Nghị Quyết số 128/NQ-CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 

của Bộ Y tế; Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh; 

Chỉ thị số 18/CT-CTUBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và các 

văn bản khác có liên quan. 

2. Căn cứ tình hình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, tại các cơ 

quan, đơn vị tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định 

của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh 

Phúc phù hợp với tình hình thực tế; tổ chức thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 

theo đúng quy định. 

Đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện/thành phố 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Như Kính gửi; 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng CM Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hải 
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