
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

Số:           /UBND-VP 
V/v thực hiện chỉ đạo của BCĐ tỉnh tại văn 

bản số 10282/CV-BCĐ ngày 18/11/2021, 

chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 

10298/UBND-VX1 và Sở Y tế tại văn bản 

số 4368/SYT-NVYD ngày 18/11/2021 

 

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; 

- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Văn bản số 10282/CV-BCĐ ngày 18/11/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về việc tăng cường các biệp pháp đảm bảo 

an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Văn bản số 10298/UBND-VX1 ngày 

18/11/2021 của UBND tỉnh về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, Văn bản số 4368/SYT-NVYD ngày 18/11/2021 của Sở Y tế tỉnh Vĩnh 

Phúc về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ quan, 

đơn vị, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố, UBND 

thành phố yêu cầu: 

Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục 

thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, BCĐ tỉnh, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tại 

các văn bản nêu trên, đồng thời rà soát, thông báo cho cán bộ, công chức, viên 

chức người lao động đang sống hoặc đến làm việc, tiếp xúc với người dân tại các 

xã Bồ Sao, Lũng Hòa, Thị trấn Thổ Tang - huyện Vĩnh Tường từ ngày 

10/11/2021 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, khai báo y tế, 

theo dõi sức khỏe, chủ động xét nghiệm Covid-19 (nếu âm tính) thì mới trở lại 

làm việc. 

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: 
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- TTVHTT&TT; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Thiều Chí Huỳnh 
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