
` 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

Số:            /UBND –VP 

V/v tăng cường các biện pháp 
phòng chống dịch COVID-19 

 

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, ngành, đoàn thể thành phố; 

 - Công an thành phố; 

 - Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

 - Trung tâm Y tế thành phố; 

 - UBND các xã, phường. 

 

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch 

UBND thành phố chỉ đạo: 

1. Các phòng, ban, ngành đoàn thể, UBND các xã, phường căn cứ chức 

năng nhiệm vụ tham mưu, kích hoạt lại các đoàn kiểm tra theo từng ngành, lĩnh 

vực đã được thành lập; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

2. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố 

Tổ chức phát trên loa truyền thanh, ghi hình các cuộc làm việc của các 

đoàn để đưa lên truyền hình, tạo dư luận về việc kiên quyết của chính quyền. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố 

Tham mưu, bố trí kinh phí mua các vật dụng cần thiết như khẩu trang, rửa 

tay sát khuẩn, ..... 

4. UBND các xã, phường quán triệt người dân thực hiện nghiêm 5K, 

không đi khỏi nhà khỏi làng, địa phương khi không cần thiết. 

5. Trung tâm Y tế thành phố 

- Phối phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường rà 

soát, phát hiện mở rộng điều tra dịch tễ, lập danh sách tất cả những người tiếp 

xúc gần và có liên quan với bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19, thực hiện thần tốc 

truy vết, cách ly y tế. Phối hợp lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đối với các trường 

hợp nghi nhiễm Covid-19 để tiến hành xét nghiệm khẳng định Covid-19. 

- Tham mưu thường xuyên cho UBND thành phố, Ban chỉ đạo thành phố 

về công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

- Tham mưu cung cấp đường dây nóng (bằng tờ rơi) để phản ảnh các 

thôngng tin phòng chống dịch. 

6. Ban chỉ đạo các xã, phường: Duy trì chế độ trực 24/24, các thành viên  

Ban chỉ đạo 100% không được phép tắt máy và ra khỏi địa phương. 
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Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Công an 

thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Trung tâm Y tế thành phố; UBND 

các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c); 

- CT, Các PCT UBND TP; 

- Như trên; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Thiều Chí Huỳnh 
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