
ỦY BAN NHÂN DÂN 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /UBND-VP Vĩnh Yên, ngày      tháng    năm 2021 
V/v thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

tỉnh tại Kết luận số 289/TB-UBND ngày 

20/11/2021 và Ban chỉ đạo tỉnh tại văn bản 

số 10400/CV-BCĐ ngày 23/11/2021  

 

 

                                            Kính gửi: 
 

 

- Các phòng, ban, đơn vị thành phố; 

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Kết luận số 289/TB-UBND ngày 20/11/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về tại cuộc họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh, Văn bản số 10400/CV-BCĐ ngày 23/11/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc thực 

hiện thông báo số 509-TB/TU ngày 22/11/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (sao gửi kèm 

theo), UBND thành phố chỉ đạo như sau: 

 1. Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường, các 

cơ quan,  doanh nghiêp, trường học trên địa bàn thành phố tiếp tục tổ chức triển khai 

thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Chỉ đạo tỉnh tại 

các văn bản trên. 

  + Quán triệt nguyên tắc phòng, chống dịch trong thời gian tới là: phải đặt sự an 

toàn, sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, an toàn về dịch nhưng phải tạo 

thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; đáp ứng nguyên tắc ứng phó thần tốc, 

linh hoạt, sáng tạo, thích ứng an toàn, hiệu quả với từng trường hợp, từng địa 

phương, từng cơ quan, từng thời điểm cụ thể để đạt được mục tiêu. 

 + Về phương châm thích ứng linh hoạt: 

 - Chuyển việc trạng thái từ kiểm soát bằng mệnh lệnh hành chính, giới nghiêm, 

cấm, dừng hoạt động, sang trạng thái tuân thủ tự giác, tự nguyện, tự kiểm soát, kiểm 

tra theo cơ chế sác xuất và xử lý nghiêm các vi phạm. 

 - Chuyển từ kiểm soát phân vùng theo địa giới hành chính (lập chốt chặn) sang 

hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, xác lập cơ chế tự kiểm soát tại các cơ quan đơn vị 

doanh nghiệp và trong từng gia đình. 

 - Thay các chốt kiểm soát hữu hình, các qui định cứng nhắc bằng việc nâng cao 

ý thức tự giác, tự nguyện, tự tuân thủ của người dân, doanh nghiệp (xây dựng chốt 

chặn của ý thức người dân, doanh nghiệp). 

+ Thực hiện các biệp pháp chủ yếu trong thời gian tới theo đúng chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại mục 4 Kết luận số 289/TB-UBND ngày 20/11/2021. 

 2. Trung tâm Y tế thành phố 

Tiếp tục nắm chắc diễn biến, tình hình dịch COVID-19 tham mưu UBND thành 

phố thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch thật sự toàn diện, triệt để, chủ động, 

kiên quyết, linh hoạt, và hiệu quả, tuyệt đối không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên 

địa bàn thành phố. 

 Sẵn sàng tiếp nhận người bệnh và điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Cơ sở điều trị 



bệnh nhân Covid-19 thành phố theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc. 

 3. Công an thành phố   

Chỉ đạo lực lượng sẵn sàng phương án nhân lực tham gia hỗ trợ, đảm bảo an 

ninh trật tự tại Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 thành phố và Cơ sở cách ly y tế 

tập trung của thành phố. 

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

trương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- CT, các PCT; 

- Như kính gửi; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Thiều Chí Huỳnh 
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