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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V.v thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn
phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- UBMTTQVN thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố;
- UBND các xã, phường.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang có diễn biến rất
phức tạp, đặc biệt là huyện Vĩnh Tường, các ca bệnh trong cộng đồng tăng
nhanh, nguy cơ bùng phát ở mức cao, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động
kinh tế - xã hội của thành phố. Để phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch, tiếp tục
kiểm soát, hạn chế tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng, đồng thời tiếp tục phát
triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội, Chủ tịch UBND thành phố Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố chỉ đạo:
1. Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các xã,
phường tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc, phương
châm:
- Thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm
“chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và
mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, thực
hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị,
Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ tỉnh,
UBND thành phố, BCĐ thành phố.
- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải gương
mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là
thực hiện nghiêm 5K theo quy định của Bộ Y tế.
- Kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát
hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch đồng thời thực hiện theo phương châm “4
tại chỗ”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.
- Khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội trên cơ sở bảo đảm kiểm soát
tốt dịch bệnh.
2. UBND các xã, phường
- Chủ động thực hiện công tác phòng, chống dịch theo phương châm “4
tại chỗ”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân thực hiện 5K theo quy
định của Bộ Y tế.
- Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự
kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn
chưa cần thiết.

- Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
(karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường…) và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác
theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Các trường học trên địa bàn thành phố thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp
học; kết hợp học trực tuyến (nếu thấy cần thiết đề xuất UBND thành phố), thực
hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh.
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động.
- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây
dựng phương án làm việc cho cơ quan đơn vị một cách phù hợp bảo đảm an
toàn cho cán bộ, nhân viên.
3. Đề nghị UBMTTQVN thành phố và các tổ chức đoàn thể phối hợp với
UBND thành phố tăng cường vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích
cực tham gia phòng, chống dịch.
Yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Chủ tịch
UBND các xã, phường khẩn trương triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Thành ủy, HĐND tp;
- Như kính gửi;
- CT, các PCT;
- CPVP;
- TTVHTT&TT (đưa tin);
- Lưu: VT.
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