
2 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 

 

Số:               /UBND-YT 

V/v thực hiện Công điện của UBND 

tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Việt Trì, ngày        tháng  01 năm 2022 

                 

                    Kính gửi: 

 

 

- Các phòng, đơn vị thành phố;  

- UBND các phường, xã. 

Thực hiện Công điện số 1/CĐ-CT ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về 

việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị, 

Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện các nội dung sau: 

1. Phòng Y tế và Trung tâm Y tế thành phố: 

Đẩy nhanh công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn, khẩn trương 

hoàn thành tiến độ tiêm vắc xin mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đặc biệt là các 

trường hợp nguy cơ cao, người mắc các bệnh lý nền ngay sau khi nhận được Quyết 

định phân bổ vắc xin của Sở Y tế đảm bảo an toàn tiêm chủng và kế hoạch tiêm 

chủng.  

Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực, trang thiết bị y tế, thuốc điều trị (bao gồm 

thuốc kháng vi rút); đảm bảo dự trữ đầy đủ lượng Ô xy y tế, hóa chất, sinh phẩm và 

các cơ sở vật chất liên quan khác để sẵn sàng đáp ứng công tác phòng, chống dịch 

theo từng cấp độ và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hạn chế đến mức thấp 

nhất các trường hợp chuyển nặng, tử vong, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 

2. Công an thành phố: 

Chỉ đạo lực lượng công an thành phố và các phường, xã chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị, lực lượng chức năng ở cơ sở tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện 

những trường hợp cố tình không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch; có 

biện pháp chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo các trường hợp F0, F1 không hoạt 

động ngoài cộng đồng. Kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, kể 

cả xử lý hình sự. 

3. Phòng Văn hóa- Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền thanh- Truyền 

hình thành phố:  

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác và chấp 

hành nghiêm các qui định về phòng chống dịch bệnh của người dân; đồng thời, tổng 

hợp, cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh để phục vụ công tác 

chỉ đạo, điều hành của các cấp. 

4. UBND các phường, xã: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán 

triệt đến toàn thể người dân nhằm nâng cao tinh thần tự giác, tích cực chung tay 

thực hiện một số biện pháp chủ động phòng, chống dịch, cụ thể: 



 

 

 

 

 

 

- Yêu cầu người dân trở về tỉnh phải thực hiện khai báo y tế, tự xét nghiệm và 

phải trung thực, hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin mình 

khai báo. Trường hợp xét nghiệm âm tính thì tuân thủ 5K và hoạt động bình thường. 

Trường hợp nào xét nghiệm dương tính và không có triệu chứng thì thực hiện 

tự cách ly, điều trị tại nhà. Nếu không đủ điều kiện để thực hiện cách ly, điều trị tại 

nhà thì cơ sở y tế chuyển người bệnh đến Cơ sở cách ly tập trung của tỉnh tại Trung 

đoàn 753, xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê để được cách ly, theo dõi. Bệnh viện dã 

chiến của tỉnh chỉ thu dung, điều trị các trường hợp F0 có triệu chứng nặng hoặc các 

trường hợp có chỉ định của Sở Y tế. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã khẩn trương, 

nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận:     
- Như trên; 

- TT Thành ủy, HĐND TP (để b/c); 

- CT, các PCT UBND TP; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, YT. 

KT.CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thu Hiền 
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