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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH PHÚ THỌ 

 

Số:            /UBND-KGVX 

V/v triển khai một số biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19.  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phú Thọ, ngày           tháng 7 năm 2021 

   Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị. 

 

Dịch bệnh COVID-19 trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp, thành phố Hồ 

Chí Minh và một số tỉnh phía Nam đang là điểm nóng của dịch; tại thành phố Hà Nội, 

tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện các ổ dịch mới chưa rõ nguồn lây. Trước những diễn biến 

phức tạp, khó lường của dịch bệnh, để chủ động kiểm soát các nguy cơ lây nhiễm, bùng 

phát dịch bệnh trong cộng đồng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh yêu cầu: 

1. Đối với công tác phòng dịch: Việc kiểm soát người, phương tiện ra vào tỉnh 

trong thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết; đặc biệt là từ các vùng ổ dịch, nơi có nguy 

cơ cao. Do đó, phải tập trung thực hiện một số nội dung cấp bách như sau: 

a) Tăng cường kiểm soát người, phương tiện đi vào tỉnh: Thành lập 10 chốt kiểm 

soát phòng dịch COVID-19, gồm:  

Chốt số 1 tại: Nút giao IC07, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Tp. Việt Trì. 

Chốt số 2 tại: Sau cầu Việt Trì, Tp. Việt Trì. 

Chốt số 3 tại: Sau cầu Hạc Trì, Tp. Việt Trì. 

Chốt số 4 tại: Sau cầu Văn Lang, Tp. Việt Trì. 

Chốt số 5 tại: Nút giao IC08, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, huyện Phù Ninh. 

Chốt số 6 tại: Nút giao IC09, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Tx. Phú Thọ. 

Chốt số 7 tại: Nút giao IC10, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, huyện Cẩm Khê. 

Chốt số 8 tại: Sau cầu Trung Hà, huyện Tam Nông. 

Chốt số 9 tại: Sau cầu Đồng Quang, huyện Thanh Thủy. 

Chốt số 10 tại: Nút giao IC11, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, huyện Hạ Hòa. 

Giao UBND các huyện, thành, thị (nơi có địa điểm đặt Chốt) chủ trì, tổ chức triển 

khai thực hiện việc bố trí lực lượng và vận hành các Chốt kiểm soát phòng dịch COVID-

19 nêu trên; chủ động nghiên cứu, bố trí lực lượng cho phù hợp với yêu cầu và tình hình 

thực tiễn tại mỗi Chốt. 

Thời gian các Chốt kiểm soát đi vào hoạt động: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 21/7/2021 

cho đến khi có thông báo mới. 

b) Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo, giao chính quyền cấp xã, các lực 

lượng chức năng, công an xã, phường, thị trấn tăng cường giám sát di biến động, người 

từ các tỉnh, thành phố khác đến/ trở về địa bàn. Phát huy vai trò, hoạt động của Tổ COVID 

cộng đồng, thường xuyên cập nhật, báo cáo chính quyền xã, phường, thị trấn để tổng hợp, 

theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời. 

Yêu cầu tất cả người dân trở về từ 19 tỉnh, thành phố phía Nam và các địa phương 

đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, các vùng có ổ dịch đang hoạt động: Phải 
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thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, tự cách ly tại nhà, nơi cư trú trong thời gian 14 ngày 

kể từ ngày trở về địa phương và tiếp tục theo dõi sức khỏe, không đi ra ngoài, tiếp xúc (kể 

cả người thân trong gia đình) trong 14 ngày tiếp theo; đồng thời, cơ quan y tế phải tổ chức 

lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc 04 lần vào ngày đầu tiên, ngày thứ 7, thứ 14 và thứ 28 kể từ 

ngày trở về địa phương. 

c) Đối với các trường hợp người đi ra ngoài tỉnh: Đề nghị tiếp tục hạn chế tối đa 

việc di chuyển ra ngoài tỉnh trong thời điểm hiện nay, trừ những trường hợp thực sự cần 

thiết và phải tuân thủ nghiêm yêu cầu 5K, khai báo y tế khi quay trở về. Cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước thực hiện 

nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành tại Văn bản số 2856/UBND-

KGVX ngày 09/7/2021, không đi ra khỏi địa bàn nếu không thực sự cần thiết. 

d) Việc kiểm soát phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa: Sở Giao thông vận 

tải căn cứ theo chỉ đạo của Trung ương và các văn bản hướng dẫn của Tổng Cục đường 

bộ, Bộ Giao thông vận tải để chỉ đạo các đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách 

tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ đến 19 tỉnh, thành phố 

phía Nam và các địa phương có dịch đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

Đối với các hoạt động vận tải hàng hóa, nguyên vật liệu: Sở Giao thông vận tải 

khẩn trương xây dựng, công bố các tuyến “luồng xanh” vận chuyển trong tỉnh, bảo đảm 

kết nối với các tuyến “luồng xanh” Quốc gia đã được Bộ Giao thông vận tại công bố để 

tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu 

sản xuất. 

2. Tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội: 

- Tạm dừng hoạt động đối với: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu gồm: 

karaoke, mát-xa, xông hơi, quán internet, trò chơi điện tử, vũ trường, quán bar, bể bơi, 

dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp từ 0 giờ 00’ ngày 21/7/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

- Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, giải đấu thể thao, sinh hoạt tôn 

giáo, tín ngưỡng, thờ tự; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được phép hoạt động, nhưng 

phải đảm bảo yêu cầu giãn cách và bảo đảm sử dụng tối đa không quá 50% công suất. 

Giao Công an tỉnh thành lập các Tổ tuần tra cơ động cấp tỉnh có đủ thẩm quyền để 

xem xét, xử lý đối với việc chấp hành các quy định về yêu cầu giãn cách của các tập thể, 

cá nhân; xử phạt nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Kiến nghị cơ quan có 

thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân chưa thực hiện tốt nhiệm vụ trong 

công tác phòng, chống dịch (nếu có). 

- Đối với việc giãn ca, giãn cách tại các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất 

kinh doanh: Ban Quản lý các Khu công nghiệp, UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo, yêu 

cầu các doanh nghiệp tiếp tục rà soát, tổ chức, bố trí lại phương án sản xuất kinh doanh, 

các ca làm việc để duy trì hoạt động nhưng phải đáp ứng yêu cầu giãn cách (trừ các trường 

hợp đặc biệt đã có các biện pháp bảo đảm an toàn); thực hiện nghiêm việc khai báo y tế 

hàng ngày đối với người lao động; phối hợp với cơ quan y tế để thường xuyên thực hiện 

xét nghiệm sàng lọc cho người lao động làm tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ lây 

nhiễm cao. 

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc thực hiện, tuân thủ các 

quy định phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; kịp thời 

xem xét, xử lý các vi phạm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

- Các cơ quan, công sở, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh yêu cầu 

khách đến làm việc phải thực hiện khai báo y tế theo đúng quy định; trường hợp khách 



3 

 

 

đến từ các tỉnh, thành phố đang có dịch thì phải có giấy xét nghiệm âm tính với vi rút 

SARS-CoV-2 trong thời gian không quá 72 giờ. 

3. Đối với hoạt động chống dịch: 

- Các sở, ngành Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Xây dựng chủ động phối hợp, nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch bảo đảm công tác phòng, 

chống dịch theo từng cấp độ nguy cơ; chuẩn bị sẵn sàng các phương án về cơ sở cách ly, 

bệnh viện dã chiến ở các tuyến để bảo đảm thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”. 

- Sở Y tế khẩn trương thực hiện đấu thầu mua sắm máy xét nghiệm, trang thiết bị 

y tế phòng dịch; chịu trách nhiệm chủ động sẵn sàng về vật tư y tế, sinh phẩm xét 

nghiệm,…bảo đảm đủ cơ số dự trữ kịp thời đáp ứng công tác phòng, chống dịch.  

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương báo cáo cấp có thẩm 

quyền xây dựng, đưa vào hoạt động Trung tâm hồi sức tích cực cấp vùng điều trị bệnh 

nhân COVID-19 tại Trung đoàn 753. Xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin 

cho các đối tượng theo quy định trên cơ sở nguồn vắc xin được Trung ương phân bổ; đảm 

bảo triển khai tiêm chủng đồng bộ, nhanh chóng, an toàn.  

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành, thị triển khai thí điểm cách ly F1 

tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tăng cường phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao 

thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức xét nghiệm tầm soát đối với các 

trường hợp có nguy cơ cao để chủ động trong công tác phòng dịch, tránh bị động bất ngờ. 

4. Công tác thông tin, truyền thông: 

- Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch 

của các cấp, các ngành; tăng thời lượng và tần xuất phát sóng, cung cấp thông tin kịp thời, 

đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến và các biện pháp phòng dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh để người dân hiểu, đồng thuận với chính quyền thực hiện. Tăng cường phản ánh 

hoạt động phòng, chống Covid-19 chủ động, tích cực tại các địa phương, đơn vị ở cơ sở; 

đồng thời, phản bác những thông tin trái chiều, thông tin không được kiểm chứng, tin đồn 

thất thiệt về Covid-19 và diễn biến dịch bệnh trên địa bàn.  

- Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ và các đoàn thể chính 

trị - xã hội các cấp phối hợp với các cấp chính quyền, nhất là chính quyền cơ sở trong việc 

vận động nhân dân nâng cao ý thức công dân, trách nhiệm với cộng đồng; xác định việc 

tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, vì lợi 

ích Quốc gia, vì lợi ích cộng đồng, xã hội, lợi ích của gia đình và là quyền lợi của chính 

bản thân mỗi người dân. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan, đơn 

vị và Nhân dân nghiêm túc thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- VPCP, BCĐQG PCD, Bộ Y tế;        

- TTTU; TT HĐND tỉnh;                   (để báo cáo) 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- Các đ/c UV BTV TU; 

- UB MTTQ VN tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các huyện, thành, thị ủy; 

- Báo PT, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh (đưa tin); 

- CVP, các PCVP; 

- CV NCTH; 

- Lưu: VT, VX3 .  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Quang 
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