UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
Số: 2708 /SNN&PTNT-VP
V/v triển khai thực hiện 10 nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 21

tháng 11 năm 2021

Vĩnh phúc triển khai đề thích ứng an
toàn theo NQ 128 của Chính phủ

Kính gửi:
- Trưởng các phòng thuộc sở;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Triển khai chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Trưởng các
phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quán triệt đến toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động và chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:
Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động hiểu, nắm vững và chủ động thực hiện tốt các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban
Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy Vĩnh
Phúc, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, và các
văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Sở, trong đó tập trung vào 10 nội dung Vĩnh phúc
triển khai đề thích ứng an toàn theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Yêu cầu các
Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai ngay:
I. Mục tiêu
- Bất biến: An toàn nhất, thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.
- Vạn biến: Ứng phó linh hoạt, thích ứng an toàn hiệu quả với từng trường
hợp cụ thể, địa phương cụ thể, cơ quan, đơn vị cụ thể.
II. Nguyên tắc:
- Chuyển việc kiểm soát theo nguyên tắc kiểm soát bằng mệnh lệnh hành
chính, giới nghiêm, cấm, sang nguyên tắc tự nguyện, tự kiểm soát, kiểm tra theo
cơ chế xác xuất.
- Chuyển từ kiểm soát phân vùng theo địa giới hành chính (lập chốt chặn)
sang tự kiểm soát tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, gia đình (chốt chặn của ý
thức người dân)
- Thay các chốt kiểm soát hữu hình bằng ý thức tự giác tự nguyện tự tuân
thủ của người dân
III. Về nội dung:
1. Xét nghiệm tầm soát nguy cơ 3-5% người trong doanh nghiệp, đơn vị,
cơ quan/tuần.
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2. Tủ thuốc cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, hộp kid test thử nhanh hàng
tuần ( nhân viên tự xét nghiệm cho mình theo chỉ định)
3. Cán bộ, nhân dân Tự xét nghiệm - Tự bảo vệ mình (Có y tế xã hướng
dẫn, trong chương trình y tế dự phòng)
4. Tuyên truyền rộng, truy vết nhanh, khoanh vùng hẹp, xử lý ngay triệt
để, ( nếu xuất hiện nguy cơ)
5. Nếu xuất hiện F0, phải đưa đi ngay sau 2h. Chậm nhất sau 24h phải rà
soát toàn bộ khu vực có liên quan, tách các F0 khác (nếu có) ra khỏi cộng đồng.
Chậm nhất sau 72h (3ngày) đưa địa phương, đơn vị trở về trạng thái bình
thường mới.
6. Thí điểm điều trị Fo, cách ly F1 tại nhà hoặc các khu vực mà người bị
cách ly lựa chọn (nhà riêng, nhà văn hoá, nhà dân thuê….)
7. Linh hoạt, sáng tạo, kịp thời thông qua việc thích ứng với từng trường
hợp cụ thể (với từng trường hợp, từng ổ dịch phải có các biện pháp linh hoạt
ứng phó kịp thời (vạn biến) để đạt được cái bất biến (an toàn cho dân)
8. Thực hiện nghiêm 4 tại chỗ: Thẩm quyền tại chỗ, nhân lực tại chỗ,
phương tiện tại chỗ, gắn trách nhiệm tại chỗ….
9. Gắn với việc Thực hiện kế hoạch vùng xanh (đã ban hành).
10. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trưởng các phòng thuộc Sở hoàn
toàn chịu trách nhiệm nếu để dịch bùng phát tại đơn vị, phòng mình.
Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn
vị chỉ đạo quyết liệt các nội dung nêu trên; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong
công tác phòng chống dịch nhằm bảo vệ thành quả trong công tác phòng chống
dịch thời gian qua, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về triển khai các biện
pháp phòng chống dịch trước Giám đốc Sở và các quy định của pháp luật về
phòng chống dịch bệnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (CQTT BCĐ);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Quốc Huy

