
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND-VP 
V/v Tiếp tục quyết liệt thực hiện 

công tác phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn thành phố  

Vĩnh Yên, ngày 18  tháng 5 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

 - Đảng ủy, UBND và Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 

các xã, phường. 

 

 

Ngày 18/5/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Quyết định số 1238/QĐ-UBND 

về việc kết thúc thời gian thực hiện cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên từ 00 giờ 00 

phút ngày 19/5/2021;  

Tuy vậy, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, 

nhất là các yếu tố dịch bệnh từ bên ngoài thành phố và bên ngoài tỉnh Vĩnh 

Phúc. Để đảm bảo duy trì, phát huy kết quả đã đạt được trong công tác phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBND thành phố 

chỉ đạo, như sau: 

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường 

quán triệt thông tin đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân thực hiện nghiêm 

Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về 

việc kết thúc thời gian thực hiện cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên; 

Đồng thời, tiếp tục quyết liệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-

CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Chỉ thị số 

02/CT-CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên về 

việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và các văn 

bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Thành ủy, UBND và Ban Chỉ đạo 

PCDB COVID-19 thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 

trên địa bàn; tiếp tục tăng cường và khẩn trương triển khai thực hiện tốt công tác 

chuẩn bị để đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021. 

2. Các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên tiếp 

tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo 

quy định và quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm “Chống dịch như chống 

giặc”; chuẩn bị phương án ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy 

ra, kể cả tình huống xấu hơn theo phương châm 4 tại chỗ. 
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3. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Chủ tịch 

UBND các xã, phường chỉ đạo thông tin tuyên truyền rộng rãi và tiếp tục quyết 

liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó: 

(1) Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 

1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, 

bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại 

các địa điểm công cộng.  

(2) Thực hiện tuyệt đối việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và trong suốt 

thời gian làm việc trong các cơ quan, công sở, siêu thị, chợ, trường học, bệnh 

viện, khi tham gia các phương tiện giao thông tại các nơi công cộng. 

(3) Dừng triệt để các nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động tập trung từ 

20  người trở lên tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự; dừng tất cả các hoạt 

động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí tại các địa điểm công cộng, khu du lịch. 

(4) Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn 

thành phố, trừ cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu (theo quy 

định tại Chỉ thị 15/CT-TTg và các văn bản hướng dẫn của tỉnh) như: siêu thị 

tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ); trung tâm thương mại; chợ dân 

sinh gồm các gian hàng: lương thực, thực phẩm, rau, hoa, quả, đồ khô; Các cửa 

hàng  tiện lợi, siêu thị mini (trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ); Các cửa hàng tạp hóa, 

kinh doanh hoa, quả; hàng hóa, nông sản thực phẩm; thuốc chữa bệnh; dịch vụ 

khám chữa bệnh; dịch vụ ngân hàng; cửa hàng kinh doanh xăng dầu, ga, khí 

đốt… theo đúng quy định của pháp luật. 

 Đối với các siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng được phép hoạt động 

phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, yêu cầu người dân phải đeo 

khẩu trang, được sát khuẩn tay và được đo thân nhiệt khi vào giao dịch, mua bán. 

 Tạm dừng tất cả các chợ tạm, chợ cóc, chợ tự phát, bán hàng rong xung 

quanh các địa điểm: Khu công nghiệp, bệnh viện, trường học, chùa chiền, quảng 

trường, vườn hoa, công viên tập trung đông người (trừ các chợ có Ban  quản lý 

được cơ quan có thẩm quyền thành lập). 

(5) Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết; hạn 

chế việc di chuyển của người dân ra tỉnh ngoài và trong tỉnh; cấm tụ tập đông 

người, tổ chức liên hoan, ăn uống, tiệc tùng; việc tổ chức lễ hỏi, cưới xin, ma  

chay thực hiện trong phạm vi gia đình nhưng phải đảm bảo quy định về phòng,  

chống dịch bệnh COVID-19. 

 Đối với người dân trở về từ các địa phương khác, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm đôn đốc, giám sát 

người dân thực hiện nghiêm việc khai báo y tế. 

(6) Quyết liệt chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các 

doanh nghiệp cả bên trong và bên ngoài khu công nghiệp. Yêu cầu các doanh 

nghiệp triển khai thực hiện nghiêm quy định về cam kết thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19; khai báo y tế và xét nghiệm vi rút SARS-CoV2 đối 

với 100% công nhân, người lao động tại doanh nghiệp; thành lập các “Tổ an toàn 

COVID” theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo PCDB COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc tại văn 
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bản số 3624/CV-BCĐ ngày 16/5/2021. Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiến 

hành kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh COVID-19 đối với các doanh nghiệp được phép hoạt động theo quy định … 

4. Công an thành phố, Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Trung tâm Y tế 

thành phố, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo rút 

lực lượng, cán bộ, chiến sĩ tại các chốt, trạm kiểm dịch về cơ quan, đơn vị để 

thực hiện nhiệm vụ theo quy định. 

5. Các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ của mình, bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và 

thành phố, chủ động tham mưu UBND thành phố, Ban Chỉ đạo PCDB COVID-

19 thành phố để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 phù hợp với tình hình mới; đồng thời chủ động tổ chức, triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị mình theo đúng chức năng, thẩm quyền. 

Triển khai thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi 

làm việc của CBCCVC, người lao động theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PCDB 

COVID-19 tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc tại văn bản số 3672/CV-BCĐ ngày 17/5/2021.   

6. Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố tiếp tục tăng cường thực hiện kiểm 

tra việc thực hiện các quy định, biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 tại các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên toàn địa bàn 

thành phố; kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm 

các quy định của cơ quan có thẩm quyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, 

đồng thời tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. 

7. Công an thành phố tiếp tục tăng cường lực lượng và triển khai thực hiện 

đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên toàn địa bàn thành phố, nhất là 

trước, trong và sau thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp tốt với các đơn vị liên quan và 

UBND các xã, phường trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. 

8. UBND các xã, phường thành lập ít nhất 01 Tổ kiểm tra lưu động để 

thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức và 

người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh trên địa 

bàn địa phương và kịp thời tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm theo quy 

định. Kiện toàn, bổ sung và chỉ đạo hoạt động của các “Tổ COVID cộng đồng” 

theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo PCDB COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc tại văn bản số 

3631/CV-BCĐ ngày 16/5/2021. 

9. Giao Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND 

thành phố cùng các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố, Ban Chỉ đạo 

PCDB COVID-19 thành phố xây dựng, hoàn thiện kế hoạch đáp ứng phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. 

10. Các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành các khu cách ly y tế 

tập trung của thành phố tiếp tục thực hiện quản lý chặt chẽ, đúng quy định tại 

khu cách ly tập trung; đảm bảo an ninh trật tự và tuyệt đối tránh lây nhiễm chéo 

dịch bệnh COVID-19 tại khu cách ly tập trung.   
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11. Giao Trung tâm Văn hóa - TT&TT thành phố: (1) Chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị có liên quan thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và thông tin rộng 

rãi cho người dân hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tiếp tục quyết liệt 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành 

phố, để người dân được biết, đồng thuận và tự giác chấp hành nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; (2) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan tổ chức họp báo công bố Quyết định số 1238/QĐ-UBND, ngày 

18/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc kết thúc thời gian thực hiện cách 

ly xã hội thành phố Vĩnh Yên. 

12. Tiếp tục duy trì hoạt động, chế đội họp giao ban hàng ngày của Sở Chỉ 

huy Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 thành phố, để triển khai thực hiện kịp thời 

các nhiệm vụ về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. 

Tiếp tục duy trì công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch bệnh COVID-19 

và công tác bầu cử thông qua hệ thống bộ đàm. Các cơ quan, đơn vị duy trì trực 

và đảm bảo thông tin liên lạc 24/24h, đảm bảo chế độ báo cáo hàng ngày hoặc 

đột xuất về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theoquy định. 

(Sao gửi kèm theo Quyết định số 1238/QĐ-UBND, ngày 18/5/2021 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Chỉ thị số 06/CT-CTUBND, ngày 01/5/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Chỉ thị 02/CT-CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ 

tịch UBND thành phố Vĩnh Yên) 

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương và nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ PCDB COVID-19  tỉnh (b/c); 

- Thành ủy, HĐND TP (b/c); 

- CPCT, CPVP; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tân 
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