
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

Số:            /UBND-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Yên, ngày       tháng 5 năm 2021 

V/v tạm dừng hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh của các cơ sở khám chữa 

bệnh tư nhân 

 

       

                                                  Kính gửi:  

 - UBND các xã, phường; 

                             - Các cơ sở khám, chữa bệnh bệnh tư nhân. 
 

Hiện nay tình hình bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn 

thành phố đã phát hiện một số trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với 

virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng và trong cơ sở khám chữa bệnh.  

Thực hiện Công văn số 797/SYT-QLHNYD ngày 03/5/2021 của Sở Y tế 

Vĩnh Phúc về việc tạm dừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở 

khám chữa bệnh tư nhân, UBND thành phố Vĩnh Yên yêu cầu các cơ sở khám, 

chữa bệnh bệnh tư nhân trên địa bàn thành phố thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh kể từ 12 giờ 00 ngày 03 tháng 5 

năm 2021 đến khi có thông báo của Sở Y tế cho phép hoạt động trở lại trừ (Bệnh 

viện hữu nghị Lạc Việt) 

 2. Sẵn sàng tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi được Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố, UBND thành phố, UBND các xã, 

phường huy động, điều động, phân công nhiệm vụ. 

3. Thường xuyên truy cập Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh 

Phúc (vinhphuc.gov.vn), Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Sở Y tế Vĩnh Phúc 

(soyt.vinhphuc.gov.vn) và Công thông tin điện tử thành phố Vĩnh Yên 

(vinhyen.vinhphuc.gov.vn) để cập nhật hướng dẫn chuyên môn, chỉ đạo của Ban 

chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh, Sở Y tế và chỉ đạo của 

thành phố Vĩnh Yên. 

Giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố, UBND các xã, phường chỉ 

đạo, giám sát việc thực hiện của các cơ sở khám, chữa bệnh bệnh tư nhân trên 

địa bàn quản lý./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ PCD COVID-19 TP; 

- CT, Các PCT; 

-  CPVP 

- Như trên; 

- TTYT TP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Thiều Chí Huỳnh 
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