
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số:           /UBND-VP 

V/v  tăng cường kiểm soát 

phòng, chống dịch Covid-19  

theo Văn bản số 7726. 

 

 
                      Kính gửi: - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;  

- Công an thành phố; 
- Ban chỉ huy Quân sự thành phố; 
- Trung tâm Y tế thành phố; 
- UBND xã, phường; 
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

 
 

Thực hiện Văn bản 7726/UBND – VX1 ngày 5/9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc về việc tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch Covid -19; 

Ngày 03/9/2021, Thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về 

việc “Chỉ thị Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 trên địa bàn Thành phố”; theo đó, từ 06 giờ 00 ngày 06/9/2021 đến 06 giờ 00 

ngày 21/9/2021, Thành phố quyết định triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

tại 03 vùng để tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-

TTg. 

Trên địa bàn thành phố những ngày gần đây không phát sinh ca nhiễm Covi- 

19 mới trong cộng đồng, song UBND/Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch, bệnh Covid-

19 của thành phố đã và đang quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, 

chống và kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn toàn thành phố, đặc biệt là tại các chốt 

kiểm soát. 
Từ tình hình trên, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 thành phố chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các phòng, ban, ngành; UBND xã, phường; các cơ quan, đơn 
vị và nhân dân trên địa bàn thành phố 

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh; UBND/Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid- 

19 tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình, lĩnh vực ngành theo dõi, tuyệt đối không 

“lơ là”, chủ quan, mất cảnh giác. Người đứng đầu các  ban, ngành, cơ quan, đơn vị 

và UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn phòng, chống 

dịch bệnh trước Thành ủy, UBND thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

thành phố. 

- Chủ động và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; duy trì, thực hiện 

nghiêm túc chế độ trực cơ quan, đơn vị, trung tâm chỉ huy để kịp thời tiếp nhận và 

xử lý thông tin về tình hình dịch, bệnh Covid-19 phát sinh và theo yêu cầu, chỉ đạo 

của UBND thành phố, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh thành phố. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHÚC YÊN 

   Phúc Yên, ngày 06 tháng 9 năm 2021 



 

 

2.Về biện pháp thực hiện cách ly y tế 

         2.1. Đối với các trường hợp người đến/về thành phố Phúc Yên từ thành phố 

Hà Nội triển khai thực hiện áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

theo đúng quy định tại Điểm b, Mục 1 tại Văn bản số 7096/UBND-VX1 ngày 

18/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung thực hiện 

cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

       2.2. Đối với các tỉnh, thành phố khác tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 theo Văn bản số Văn bản số 7096/UBND-VX1 ngày 

18/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung thực hiện 

cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 

2816/HD-BCĐ ngày 18/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện trong Văn bản số 

7096/ƯBND-VX1 ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh. 

Các biện pháp thực hiện cách ly y tế nêu trên áp dụng kể từ 06 giờ 00 phút, 

ngày 06/9/2021 cho đến khỉ có thông báo mới. 

3.Công an thành phố  

- Triển khai và thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc các chỉ đạo của UBND/ 

Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố; quyết liệt trong việc 

thực hiện các Phương án, Kế hoạch về phòng, chống, chống dịch Covid-19 của 

ngành, được UBND thành phố phê duyệt. 

- Chỉ đạo các lực lượng trực thuộc, Công an các xã, phường nắm chắc địa 

bàn ngay từ cơ sở, nhất là ở các địa phương giáp ranh với thành phố Hà Nội để kịp 

thời phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan trong thành phố, các đơn vị, địa 

phương liên quan của Thành phố Hà Nội để có biện pháp thống nhất xử lý; không 

để xảy ra trường hợp tập trung đông người tại các chốt kiểm soát, đặc biệt là sau khi 

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị tiếp tục thực hiện giãn cách ở 3 vùng 

theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị sổ 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, khi đó 

công dân, đặc biệt là người Vĩnh Phúc có thể trở về quê. 

- Chỉ đạo các các chốt kiểm soát các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn thành 

phố, nhất là các chốt giáp ranh với địa phận các địa phương thuộc thành Phố Hà Nội 

phải kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua chốt; trường hợp không đảm bảo 

các yêu cầu, điều kiện về phòng, chống dịch, dứt khoát không cho qua chốt vào địa 

phương; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm soát chặt chẽ các phương tiện 

ô tô (bao gồm cả kiểm tra trong thùng xe,..), không để các trường hợp lợi dụng xe 

có mã QR-Code chở thêm người không đảm bảo điều kiện vào địa bàn. để có các 

giải pháp chủ động. 

- Lãnh đạo Công an thành phố phải chủ động xây dựng lịch đi kiểm tra các 

chốt kiểm soát của thành phố. Không để xảy ra hiện tượng thông chốt, gây nguy cơ 

lọt các trường hợp nhiễm dịch, bệnh Covid-19 lây nhiễm vào địa bàn. Chịu trách 

nhiệm toàn diện về việc kiểm soát, an toàn dịch, bệnh qua chốt. 

- Phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu áp dụng kê khai y tế bằng phần mềm 



 

 

quản lý công dân vùng dịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại các 

chốt của thành phố theo chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh. 

4. Trung tâm Y tế thành phố. 

- Rà soát, bổ sung, cập nhật, đề xuất mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế để 

phục vụ, đáp ứng được yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo từng cấp độ 

của Ban Chỉ đạo thành phố. 

- Chủ động tham mưu đề xuất với Ban chỉ đạo thành phố các tiêu chí cụ thể 

về Vùng Xanh đối với từng lĩnh vực cụ thể: các cơ quan đơn vị nhà nước; các doanh 

nghiệp; xã /phường; thôn, xóm/tổ dân phố.... Thời gian hoàn thành xong trước ngày 

10/9/2021. 

- Cập nhật và nắm chắc tình hình dịnh bệnh, để kịp thời tham mưu cho UBND 

thành phố và Ban Chỉ đạo của thành phố có chỉ đạo, giải pháp kịp thời, không để bị 

động bất ngờ. 

5. Ban chỉ huy quân sự thành phố 

- Tích cực, chủ động khảo sát cơ sở mới cách ly y tế tập trung theo kế hoạch, 

chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo thành phố. 

- Duy trì, quản lý các cơ sở cách ly y tế tập trung của thành phố đang hoạt 

động, đảm bảo được an toàn, không xảy ra lây nhiễm chéo, mất an toàn trong cơ sở 

cách ly. 

- Sẵn sàng phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố. 

5. Trung tâm Văn hoá- Thông tin – Thể thao thành phố  

          - Chịu trách nhiệm thu âm và tổ chức tuyên truyền về nội dung chỉ đạo của 

văn bản này trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở.  

- Kịp thời cập nhật những thông tin mới về phòng, chống dịch do cơ quan 

chuyên môn cung cấp để truyền tải cho các cơ quan, người dân nắm được và chấp 

hành. 

6. UBND các xã, phường 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đóng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các 

yêu cầu, nhiệm vụ về phòng, chống và kiểm soát dịch, bệnh Covid-19 tại Văn bản 

trên; Tăng cường chỉ đạo Tổ covid cộng đồng, Tổ liên gia tự quản giám sát thực hiện 

các điều khoản quy định của Văn bản trên.  

- Phối hợp với BCH Quân sự thành phố khảo sát các cơ sở, vị trí mới để đáp 

ứng phục vụ cách ly y tế khi có yêu cầu, tình hình thực tế phát sinh. 

- Thường xuyên tổ chức đánh giá toàn diện về công tác phòng, chống dịch 

tại địa phương, khắc phục ngay các kiến nghị của cơ quan kiểm tra tỉnh và thành 

phố; khảo sát kỹ trước khi quyết định lập chốt kiểm soát, tránh để gây hoang mang 

trong dư luận khi chưa có quyết định chính thức. 

- Chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ các đường mòn, lối mở, bến sông, đò,...không để 

các trường hợp người về từ vùng dịch mà không được kiểm soát, gây nguy cơ xâm 

nhập dịch, bệnh vào địa bàn. 

- Các xã, phường có địa bàn giáp ranh với các địa phương thuộc thành phố 



 

 

Hà Nội yêu cầu phải chỉ đạo các Tổ xung kích thường xuyên tuần tra, kiểm soát, 

nhất là trong thời gian Thành phố Hà Nội tiếp tục có Chỉ thị giãn cách xã hội; trường 

hợp người dân địa phương về, qua địa bàn mình yêu cầu phối hợp, thống nhất ngay 

với các cơ quan chức năng, để có biện pháp giải quyết, quản lý, không để nguy cơ 

dịch bệnh lây lan và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 

7. Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các cấp trong thành 

phố 

- Thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy 24/7, chế độ giao ban định kỳ, giao 

ban trực tuyến, chế độ thông tin báo cáo về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy 

định. 

- Trung tâm chỉ huy cấp xã, phường nắm sát tình hình, nguy cơ dịch bệnh 

trên địa bàn xã, phường thông qua Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia tự quản và các 

ứng dụng công nghệ thông tin (điện thoại, tin nhắn SMS, mạng xã hội, zalo...). 

UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể; Công an thành 

phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; UBND các xã, phường; các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp và nhân dân nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- TT Thành uỷ (b/c); 

- CT, Các PCT; 

- Thành viên BCĐ Covid-19 thành phố; 

- CVP, CPVP; 

- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố Phúc Yên; 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Trọng Lợi  
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