
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:      /UBND–VP Vĩnh Yên, ngày       tháng    năm 2020 
V/v đảm bảo trật tự ATGT trong điều 

kiện diện biến mới, phức tạp của dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố 

 

  

Kính gửi: - Công an thành phố; 

 - Trung tâm Y tế thành phố; 

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và 

Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể 

thao thành phố; 

 - UBND các xã, phường. 
 

 

Thực hiện Công điện số 1053/CĐ-TTg ngày 09/8/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ và Văn bản số 6106/UBND-CN1 ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về 

việc đảm bảo trật tự ATGT trong điều kiện diện biến mới, phức tạp của dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (có sao gửi kèm theo);  

UBND thành phố giao: 

Công an thành phố chủ trì phối hợp với các phòng,ban, đơn vị thành phố và 

các đơn vị liên quan của tỉnh căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện và văn 

bản của tỉnh nêu trên tăng cường đảm bảo trật tự ATGT và thực hiện nghiêm các 

quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.  

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, Các PCT; 

- CPVP; 

- TT VHTT&TT (đưa tin); 

- Lưu: VT. 

 

TL.  CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Thiều Chí Huỳnh 
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