
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:          /STP-VP 
V/v tiếp tục tăng cường, phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 để 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19  

             Vĩnh Phúc, ngày  22  tháng 11  năm 2021 

 
Kính gửi:  

- Lãnh đạo Sở Tư pháp; 

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. 

 

Trong thời gian vừa qua dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức 

tạp trên cả nước và các tỉnh giáp ranh. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sau 80 ngày 

không phát hiện các ca dương tính trong cộng đồng, từ ngày 20/10/2021 đến nay 

đã phát hiện nhiều ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng là những người 

trở về từ các tỉnh, thành phố đang có dịch mà không tuân thủ các quy định 

phòng, chống dịch của tỉnh. Riêng từ 16/11/2021- 15h00 ngày 21/11/2021 trên 

địa bàn tỉnh đã ghi nhận 227 ca, trong đó Bồ Sao, Vĩnh Tường 65 ca, Lũng Hòa, 

Vĩnh Tường 38 ca, Thổ Tang, Vĩnh Tường 07 ca, Trung Kiên-Yên Lạc 47 ca... 

Trước tình hình đó, ngày 21/11/2021 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 

Chỉ thị số 18/CT-CTUBND “Về việc tăng cường, phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.  Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của 

Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện 

nay và Chỉ thị số 18/CT-CTUBND, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng chuyên 

môn, nghiệp vụ thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở nghiêm túc triển khai 

một số nội dung sau đây:  

1. Tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ 

quan; tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch; bảo vệ thành quả 

phòng, chống dịch thời gian qua. Tuân thủ phương châm chuyển trạng thái từ 

kiểm soát bằng mệnh lệnh hành chính, cấm, dừng hoạt động...sang trạng thái 

nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, tự nguyện, tự kiểm soát...theo yêu cầu tại Chỉ 

thị số 18/CT-CTUBND. 

 2. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch covid-19 và của 
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Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch covid-19 tỉnh về phòng, chống dịch covid-19; thực hiện các 

yêu cầu mới trong công tác phòng, chống dịch covid-19 theo Nghị quyết số 

128/NQ-CP của Chính phủ, Quyết số 2872/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Quyết số 2875/QĐ-UBND, Số 2876/QĐ-UBND ngày 

15/10/2021, Quyết định 3048/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc, Chỉ thị số 18/CT-CTUBND và các văn bản khác có liên quan, trong 

đó:   

- Tiếp tục tuân thủ tốt 5K, trong đó thực hiện đeo khẩu trang 100% trong 

giai đoạn tăng cường tại Sở Tư pháp trong thời gian làm việc, bắt đầu từ ngày 

22/11/2021. 

- Người đi, đến, làm việc, tiếp xúc với người dân tại các xã Bồ Sao, Lũng 

Hòa, Thổ Tang- huyện Vĩnh Tường từ ngày 10.11.2021 và trường hợp nghi ngờ 

cao mắc Covid-19 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch: Khai báo 

y tế, hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe, chủ động xét nghiệm COVID-19 và 

chờ xét nghiệm khẳng định âm tính với SARS-CoV-2 mới trở lại làm việc. 

3. Giao Văn phòng Sở: Phối hợp với Thanh tra Sở tham mưu cho Giám 

đốc Sở, Đoàn kiểm tra theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các yêu cầu phòng, 

chống dịch, đề xuất xử lý đối với những tổ chức, cá nhân không thực hiện 

nghiêm túc; tham mưu phát huy tác dụng tủ thuốc theo hướng dẫn; liên hệ để 

khẩn trương cử cán bộ được phân công tham gia tập huấn test nhanh kháng 

nguyên Sars-Cov2 để thực hiện test nhanh tại cơ quan./. 

   Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y yế (p/h) 

- Như kính gửi (t/h); 

- Lưu: VT, TH (AT.16b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Băc 
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