
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  14 tháng 5  năm 2021 
V/v tăng cường đảm bảo an toàn  

phòng chống dịch COVID-19 
 

 
Kính gửi:  

 - Các thành viên Ban chỉ đạo PCDB COVID-19 

thành phố, Đoàn kiểm tra liên ngành PCDB 

COVID-19 thành phố; 

 - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

 - Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

 - UBND và Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 các 

xã, phường. 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Văn bản số 

3593/UBND-NC1, ngày 14/5/2021 về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch 

COVID-19; 

Qua kiểm tra thực tế của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố và các Đoàn 

kiểm tra của thành phố về việc thực hiện Quyết định 1081/QĐ-UBND, ngày 

06/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên; 

Trọng tâm là việc đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, nhận thấy: 

Hiện tượng người dân tự ý ra ngoài khi không có lý do thực sự không cần thiết 

vẫn còn phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm...  

Để chấn chỉnh các hiện tượng nêu trên, UBND thành phố và Ban Chỉ đạo 

PCDB COVID-19 thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành 

phố, các thành viên Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 thành phố, Đoàn kiểm tra 

liên ngành PCDB COVID-19 thành phố, Công an thành phố, BCH Quân sự 

thành phố, UBND và Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 các xã, phường căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch thực hiện cách ly xã hội thành phố 

Vĩnh Yên cần chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động 

Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định trong thời gian cách ly xã hội thành 

phố Vĩnh Yên để sớm đẩy lùi và dập tắt dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành 

phố. Đồng thời tăng cường quyết liệt kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và kiên quyết 

xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

Thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch UBND – Trưởng ban Chỉ đạo PCDB 

COVID-19 các xã, phường phải chịu trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra 

vi phạm thuộc lĩnh vực, địa bàn mình quản lý. 
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Yêu cầu đơn vị nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT Thành ủy (B/c); 

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, VP, CVTH. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Tạo 
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