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CHỈ THỊ 

Tập trung quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 
 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-CTUBND, ngày 01/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống 

dịch COVID-19; 

Để tiếp tục duy trì thành quả trong công tác phòng chống dịch bệnh 

COVID-19, kiềm chế và kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, 

ứng phó, dập dịch, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của Nhân dân trên 

địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các xã, phường và 

toàn thể Nhân dân trên địa bàn thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với phương châm, tinh thần “Chống 

dịch như chống giặc”; Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc,  quyết liệt 

hơn nữa các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Thành ủy, UBND  

thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Vĩnh Yên. 

2. Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã được UBND 

tỉnh, BCĐ phòng chống COVID-19 tỉnh, UBND thành phố, BCĐ phòng chống 

COVID-19 thành phố chỉ đạo; đặc biệt triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số  

15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ phù hợp với từng địa bàn, cơ quan, đơn vị; Bảo vệ tốt nhất 

sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là mục tiêu tối thượng, quyết tâm hơn nữa, 

nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống 

dịch theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, của tỉnh Vĩnh 

Phúc; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tăng tốc 

thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng 

nhanh gọn, dập dịch triệt để. 

3. Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, 

đơn vị,  đoàn thể chính trị trong thành phố tạm dừng các công việc chưa thật sự 

cần thiết; tập trung cao độ chỉ đạo áp dụng biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 từ 00 giờ ngày 01/5/2021, cụ thể: 

(1) Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-CTUBND, ngày 

01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quyết liệt thực hiện đợt 

cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản liên quan của Trung 

ương, của tỉnh và thành phố; 

(2) Dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 

phòng; không tập trung tụ tập 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở,  trường 
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học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với 

người tại các địa điểm công cộng. 

(3) Thực hiện tuyệt đối việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và trong suốt 

thời gian làm việc trong các cơ quan, công sở, siêu thị, chợ, trường học, bệnh 

viện, khi tham gia các phương tiện giao thông tại các nơi công cộng. 

(4) Dừng triệt để các nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động tập trung từ 20  

người trở lên tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự;  dừng tất cả các hoạt 

động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí tại các địa điểm công cộng, khu du lịch. 

(5) Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết;  hạn 

chế việc di chuyển của người dân ra tỉnh ngoài và trong tỉnh; cấm tụ tập đông 

người, tổ chức liên hoan, ăn uống, tiệc tùng; việc tổ chức lễ hỏi, cưới xin, ma  

chay thực hiện trong phạm vi gia đình nhưng phải đảm bảo quy định về phòng,  

chống dịch bệnh COVID-19. 

Đối với người dân trở về từ các địa phương khác, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát người dân thực hiện nghiêm việc khai 

báo y tế, có báo cáo với UBND thành phố, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 

thành phố theo quy định. 

Triển khai việc thực hiện xét nghiệm COVID-19 đối với các trường hợp đi 

máy bay hoặc trở về từ vùng dịch, địa bàn, khu vực có dịch. 

Quyết liệt chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp. Yêu cầu kê khai và khai báo y tế đối với 100% công nhân tại 

doanh nghiệp, công trường xây dựng, tăng cường bảo vệ an toàn đối với công 

nhân, người lao động trên địa bàn, đơn vị phụ trách. 

Yêu cầu xét nghiệm 100% đối với người lao động có nguy cơ lây nhiễm, số 

công nhân, người lao động đi khỏi địa phương trong đợt nghỉ lễ ngày 30/4 và 

01/5/2021. 

(6) Học sinh các cấp nghỉ học từ ngày 03/5/2021 đến hết ngày 08/5/2021.  

Sau thời gian trên, tùy vào tình hình thực tế của dịch bệnh, UBND thành phố sẽ 

xem xét và có chỉ đạo phù hợp đảm bảo đúng chỉ đạo của tỉnh. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng kế 

hoạch học tập, thi cử theo đúng chỉ đạo của tỉnh để học sinh các cấp đảm bảo 

cập nhật kiến thức và chất lượng thi cử. 

(7) Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành 

phố, trừ cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu  (theo quy định tại 

Chỉ thị 15/CT-TTg và các văn bản hướng dẫn của tỉnh) như: siêu thị tổng hợp  

(trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ); trung tâm thương mại; chợ dân sinh gồm 

các gian hàng: lương thực, thực phẩm, rau, hoa, quả, đồ khô; Các cửa hàng  

tiện lợi, siêu thị mini (trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ); Các cửa hàng tạp hóa, kinh 

doanh hoa, quả; hàng hóa, nông sản thực phẩm; thuốc chữa bệnh; dịch vụ khám 

chữa bệnh; dịch vụ ngân hàng; cửa hàng kinh doanh xăng dầu, ga, khí đốt… 

theo đúng quy định của pháp luật. 
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Đối với các siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng được phép hoạt 

động phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, yêu cầu người dân 

phải đeo khẩu trang, được sát khuẩn tay và được đo thân nhiệt khi vào giao dịch, 

mua bán. Giao phòng Kinh tế theo dõi, hướng dẫn,  kiểm tra và giám sát việc 

thực hiện. 

Tạm dừng tất cả các chợ tạm, chợ cóc, chợ tự phát, bán hàng rong xung 

quanh các địa điểm: Khu công nghiệp, bệnh viện, trường học, chùa chiền, quảng 

trường, vườn hoa, công viên tập trung đông người (trừ các chợ có Ban  quản lý 

được cơ quan có thẩm quyền thành lập). 

(8) Thực hiện việc tạm dừng hoạt động giao thông công cộng; Giao  phòng 

Quản lý đô thị phối hợp với các đơn vị của Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn 

và thực hiện kiểm tra theo quyđịnh. 

(9) Công an thành phố và các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra và xử lý 

nghiêm đối với các trường hợp không đeo khẩu trang,  không thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch hoặc vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Tập 

trung nhân lực làm việc 24/24 giờ để truy vết các trường hợp có liên quan đến 

quán Bar Sunny (thành phố Phúc Yên), Nhà hàng Hải sản ngon (Khu đô thị 

Nam Vĩnh Yên), quán Massage Hoa sen (phường Ngô Quyền) và các địa điểm 

liên quan để sớm phát hiện các trường hợp là đối tượng F1, F2, F3 trong cộng 

đồng. 

(10) Trung tâm Y tế thành phố: Phối hợp với các đơn vị của tỉnh, mở rộng, tiến 

hành các xét nghiệm sàng lọc đối với các trường hợp có liên quan đến quán Bar Sunny 

(Thành phố Phúc Yên), Nhà hàng Hải sản ngon (Khu đô thị Nam Vĩnh Yên), quán 

Massage Hoa sen (phường Ngô Quyền) và các địa điểm liên quan để sớm phát hiện 

các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Mở rộng xét nghiệm đến các 

trường hợp nguy cơ lây nhiễm, các trường hợp cần tầm soát theo diện rộng. 

Bố trí đảm bảo nhân lực, vật tư y tế thực hiện công tác khử khuẩn, lấy 

mẫu... đảm bảo nhiệm vụ phòng chống dịch theo quy định. 

Thực hiện các biện pháp cao nhất đảm bảo an toàn cho người trực tiếp 

tham gia chống dịch. 

Phân loại, tầm soát, kiểm tra, sàng lọc ngay các trường hợp đến khám tại 

Trung tâm Y tế thành phố và các trạm y tế tại các xã, phường. 

(11) Phòng Văn hóa và Thông tin: Tăng cường công tác quản lý nhà nước 

về văn hóa và thông tin; phối hợp, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, TT&TT, UBND 

các xã, phường tập trung thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện 

các quy định trong việc tổ chức đám cưới,  đám tang, các hoạt động thuộc lĩnh 

vực quản lý, các khu du lịch, khu vui chơi thể thao, công viên, quảng trường, 

các khu tâm linh. 

Thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến dịch,  việc 

chống dịch, hướng dẫn khai báo y tế, phát hiện sớm và thông báo cho UBND 

thành phố và các xã, phường, các cơ quan chức năng về các trường hợp nghi 
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mắc bệnh; tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tăng cường tuyên truyền để người dân 

hiểu rõ nguy cơ dịch bệnh, không lơ là, không chủ quan và nghiêm túc thực hiện 

việc đeo khẩu trang, giãn cách xã hội. Đẩy mạnh việc thực hiện thông tin  truyền 

thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (như: zalo, 

facebook…). 

(12) Các đơn vị, UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, chuẩn bị đầy 

đủ vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch theo nhiệm vụ đã đượcgiao; Đảm bảo 

các điều kiện, cơ sở cách ly của thành phố theo đúng quy định.  

Trường hợp vượt quá khả năng thì đề xuất BCĐ thành phố báo cáo BCĐ 

phòng chống COVID-19 tỉnh để được đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh. 

(13) Văn phòng HĐND&UBND, UBND các xã, phường và các đơn vị liên 

quan tổ chức các hoạt động dịch vụ công trực tuyến; bố trí nhân lực, người  lao 

động đảm bảo phục vụ các hoạt động của người dân và doanh nghiệp;  đồng thời 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

Chịu trách nhiệm cao nhất trong việc tham mưu, đề xuất các chỉ đạo của 

Trung ương, của tỉnh, Thành ủy, phù hợp với thực tế của thành phố Vĩnh Yên để 

đảm bảo phòng, chống dịch hiểu quả, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn 

thành phố. 

(14) Các cơ quan đơn vị nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc 

thành phố: đổi mới phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, học tập, làm việc 

và đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh tại cơ quan, đơn vị mình. 

(15) Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố: Quyết định cụ thể việc sản 

xuất kinh doanh của đơn vị phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, đảm 

bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. 

Có trách nhiệm khử trùng, diệt khuẩn, đảm bảo khoảng cách an toàn, yêu cầu 

người lao động đeo khẩu trang theo quy định. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất, cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm tuyệt đối; áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch tại cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao 

động. 

Chịu trách nhiệm khai báo y tế cho 100% số công nhân, người lao động 

làm việc tại doanh nghiệp. Theo dõi biến động khách ra, khách vào, người đến 

làm việc phải khai báo y tế bắt buộc. 

4. Trung tâm Y tế 

Thực hiện nghiêm chế độ công tác với tinh thần cao nhất để ứng phó mọi 

tình huống dịch bệnh; đảm bảo tuyệt đối các tiêu chí của một đơn vị thuộc 

ngành y tế; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động trong ngành y tế và 

các lực lượng tham gia phòng chống dịch của thành phố. 

Thực hiện ngay việc phong tỏa, cô lập, bao vây dập dịch trong trường hợp 

xuất hiện các ca dương tính trong cộng đồng. 
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Đề xuất việc hỗ trợ, bổ sung ngay các trang thiết bị cần thiết của ngành y tế 

về phòng chống dịch theo quy định. 

Thông báo cho các địa phương về các trường hợp có liên quan đến quán 

Bar Sunny, Nhà hàng Hải sản ngon, quán Massage Hoa sen, các địa điểm liên 

quan, các trường hợp đã đi khỏi địa bàn và các trường hợp phải phối hợp kiểm 

soát dịch bệnh với các địa phương có liên quan. 

Chuẩn bị đầy đủ các vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch 

theo các nội dung UBND thành phố đã chỉ đạo. Tăng cường khả năng lấy mẫu,  

phối hợp với các đơn vị của tỉnh thực hiện xét nghiệm theo quy định. 

Thực hiện cách ly, quản lý chặt chẽ và lấy mẫu xét nghiệm đối với 100% 

các trường hợp làm việc tại nhà hàng Hải sản ngon, Quán Massage Hoa sen, các 

trường hợp là F1, F2, F3 (hoàn thành trước ngày 03/5/2021). 

5. Các đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy 

quân sự thành phố, Công an thành phố, UBND các xã, phường, căn cứ chức 

năng nhiệm vụ của mình, thực hiện đảm bảo việc phối hợp với các đơn vị của 

tỉnh, chủ động tham mưu UBND thành phố, tổ chức triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ về: 

- Yêu cầu tuyệt đối thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe, 

sàng lọc đối với các trường hợp đã nhập cảnh và đã hoàn thành cách ly tập 

trung, các trường hợp đã được cách ly không thuộc diện cách ly tập trung nhưng 

cần kiểm soát y tế để áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát phù hợp với tình 

hình mới. 

- Kiểm soát, xét nghiệm lại các trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung 

và đang trong thời gian cách ly tại nơi cư trú. 

- Các xã, phường tăng cường chỉ đạo các lực lượng: Công an, thanh niên 

xung kích, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố… trong việc giám sát các trường 

hợp cách ly tại nơi ở, hạn chế tối đa việc giao tiếp của trường hợp phải cách ly y 

tế; thực hiện cưỡng chế cách ly y tế đối với các trường hợp chống đối; kiên 

quyết xử lý đối với các trường hợp không tuân thủ các quy định về phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. 

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập các nội dung về phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19; Xây dựng kịch bản cụ thể cho các tình huống phòng, chống 

dịch bệnh trong tình hình mới. 

- Yêu cầu khai báo y tế 100% đối với các trường hợp: ra, vào tỉnh; nhập 

cảnh; công nhân và người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp;  khu vui 

chơi giải trí; nhà hàng, khách sạn. 

- Kiểm soát chặt mọi trường hợp nhập cảnh (nhất là nhập cảnh từ các nước: 

Ấn độ, Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung quốc ...). Tăng cường năng lực và cả 

về nhân lực,  cơ sở vật chất đảm bảo khả năng cách ly tập trung đối với mọi 

trường hợp. Yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho các trường hợp có nguy cơ lây 
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nhiễm cao, lực lượng làm việc tại các khu cách ly tập trung và cơ sở cách ly dân 

sự khác. 

- Giám sát chặt chẽ 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cách 

ly tại nơi ở của các trường hợp sau khi hoàn thành thời gian cách ly y tế tập 

trung. 

6. Ban Chỉ uy Quân sự thành phố chuẩn bị tốt nhất cho khu cách ly tập 

trung của thành phố theo đúng chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố; xây 

dựng phương án về nhân lực, kinh phí, bổ sung các cơ sở vật chất thiết yếu để 

tiếp nhận các trường hợp công dân phải thực hiện cách ly; nắm chắc tình hình, 

diễn biến dịch bệnh và phối hợp các lực lượng trong công tác tham mưu, đề xuất 

thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn toàn thành phố. 

7. Đề nghị UBMTTQVN thành phố Vĩnh Yên và các đoàn thể chính trị - xã 

hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân 

tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; Thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang; Yêu cầu người dân nghiêm túc thực hiện việc cách ly, 

giám sát y tế, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm; Phát động toàn dân 

nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết; 

tăng cường các hoạt động nâng cao sức khỏe, thể lực. Chủ trì và tiếp tục vận 

động có hiệu quả đối với các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân ủng hộ các 

nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. 

Thành lập Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho từng khu dân cư 

làm mặt trận nòng cốt, quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho Tổ công tác. 

8. Các thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố chịu 

trách nhiệm tuyệt đối trong việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo công tác 

phòng, chống dịch tại địa bàn được phân công; các phòng, ban, đơn vị, 

UBMTTQVN thànhphố và các đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các xã, 

phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển 

khai các biện pháp thực hiện phòng, chống, dịch; đồng thời tăng cường kiểm tra,  

giám sát thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19  trong 

toàn thành phố. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra  

dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách do nguyên nhân chủ quan. 

9. Đề nghị các cấp ủy Đảng, HĐND thành phố và các xã, phường tăng 

cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố. Cùng với 

quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

thành phố tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp cụ thể, hữu hiệu để kịp 

thời tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh 

xã hội. 

10. Thực hiện nghiêm các quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 17 Nghị định 

số 101/2010/NĐ-CP, ngày 30/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp 

cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có 
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dịch. Theo đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách 

nhiệm toàn diện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo thực hiện nghiêm việc 

chống dịch, dập dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân, người lao động 

thuộc địa phương, cơ quan mình. 

11. Đảm bảo tính liên tục, an toàn, đúng quy định cho cuộc bầu cử Đại biểu 

Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp diễn ra vào ngày 23/5/2021; đảm bảo tổ 

chức an toàn, đầy đủ, gọn nhẹ cho các cuộc tiếp xúc cử tri trong quy trình thực 

hiện bầu cử theo quy định. 

Quán triệt chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND 

thành phố Vĩnh Yên đề nghị Nhân dân bình tĩnh, tự tin, yên tâm, tiếp tục tin 

tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch. Mỗi người dân hãy là một 

chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch; tiếp tục chung sức, đồng lòng đẩy lùi 

dịch bệnh, dừng các công việc chưa thực sự cần thiết, thực hiện tốt phương 

châm “người giữ an toàn cho người, nhà giữ an toàn cho nhà, cơ quan giữ an 

toàn cho cơ quan, làng xóm giữ an toàn cho làng xóm, địa phương”; đặc biệt 

là kịp thời thông tin, khai báo y tế theo quy định, nhằm thực hiện thắng lợi mục 

tiêu đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh COVID-19./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19  tỉnh; 

- TT Thành ủy, BTV Thành ủy, TT HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- TV BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 TP; 

- CPVP; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Thành ủy, HĐND, 

UBND TP; 

- BCHQS, Công an TP; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP; 

- Đảng ủy, UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Văn Long 
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