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Số           /UBND-VP 
V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 

Vĩnh Yên, ngày     tháng     năm 2021 

 

                                   Kính gửi: 
 

- Các phòng, ban, đơn vị thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố;  

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Thông báo số 451-TB/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh 

Phúc về thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Văn bản số 9130/UBND-NC1 ngày 

14/10/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác phòng, 

chống dịch Covid-19, UBND thành phố chỉ đạo như sau: 

1. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố: 

Chỉ đạo đảm bảo các cơ sở cách ly của thành phố hiện nay đang hoạt 

động đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch,... đảm bảo an tránh lây 

nhiễm chéo trong cơ sở cách ly. 

 2. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Công an thành phố 

thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn hóa, các điểm công 

cộng, nhà văn hóa,... phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật. 

 3. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố tích cực tuyên 

truyền về các chủ trương phòng, chống dịch của tỉnh, thành phố trong đó chú ý 

tuyên truyền về nguy cơ lây nhiễm Covi-19 dù đã tiêm đủ 02 mũi vắc-xin, 

không để hình thành tư tưởng chủ quan trong Nhân dân. 

 4. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố, 

UBND các xã, phường quản lý chặt chẽ người về địa phương; xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định. 

 5. Trung tâm Y tế thành phố chủ động, linh hoạt trong việc triển khai tiêm 

vắc xin phòng Covid-19 để sớm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao. 

 6. UBND các xã, phường: 

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, thống kê các trường hợp đến thăm thân, khám 

chữa bệnh, đặc biêt tại Bệnh viện Viện Đức gần đây để áp dụng các biện pháp 

giám sát y tế theo đúng quy định và hướng dẫn của Sở Y tế tại Văn bản số 

3634/SYT-NVYD ngày 03/10/2021; trong đó chú ý rà soát, quản lý các trường 

hợp đang điều trị, số người chăm sóc bệnh nhân, số đang vắng mặt tại địa 



phương để chủ động công tác phòng dịch khi các trường hợp này trở về địa 

phương, tránh để xảy ra lây nhiễm chéo và lây lan ra cộng đồng. 

- Rà soát lại số công dân đang sinh sống, học tập, lao động tại các tỉnh, 

thành phố phía Nam (Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương...) để tuyên truyền, 

vận động, yêu cầu không tự phát trở về mà cần phải đăng ký với UBND các xã, 

phường để được hỗ trợ; nếu đã trở về, yêu cầu phải thông báo cho chính quyền 

địa phương để chủ động cách ly, phòng, chống dịch bệnh. 

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- CT, Các PCT; 

- Như trên; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Thiều Chí Huỳnh 
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