
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

Số:       /UBND-VP 
V/v thực hiện Công điện số 6763/CĐ-

VPCP của Văn phòng Chính phủ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Yên, ngày     tháng    năm 2021 

                                        Kính gửi: - Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

- Công an thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công điện sổ 6763/CĐ-VPCP ngày 23/9/2021 của Văn phòng Chính 

phủ về việc chấn chỉnh, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19, Văn bản số 8411/UBND-NC1 ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về 

việc thực hiện Công  điện của Văn phòng Chính phủ (Sao gửi kèm theo).  

Để tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện trên, 

UBND thành phố chỉ đạo như sau: 

1. Giao Công an thành phố chỉ đạo lực lượng, lực lượng công an các xã, phường 

kiểm soát chặt chẽ, tăng cường kiểm tra không để tụ tập, tập trung đông người nơi công 

cộng trái quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm 

dịch bệnh trong cộng đồng. 

2. Giao Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, các phòng, ban, 

đơn vị, UBND các xã, phường cập nhật, đánh giá tình hình dịch bệnh hiện nay, để chủ 

động tham mưu, đề xuất với UBND thành phố có giải pháp kịp thời khi có tình huống 

xảy ra, tránh bị động, bất ngờ. 

3. UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, 

trong đó có công tác tuyên truyền đến người dân, cơ quan, đơn vị ở địa phương mình 

không để mất cảnh giác, lơ là; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm phòng chống dịch 

theo quy định; kiểm soát chặt chẽ, không để lây lan dịch bệnh vào địa bàn thành phố.  

Yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn 

trương triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

  

 

Thiều Chí Huỳnh 
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