
UỶ 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 05 tháng 5 năm 2021 
V/v quyết liệt thực hiện cao điểm phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19  
 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, đơn vị; 

 - UBND và Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 các 

xã, phường. 

 

Thực hiện Văn bản số 311-TB/TU, ngày 03/5/2021 của Thành ủy Vĩnh 

Yên về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Văn 

bản số 3022/UBND-CN3 ngày 02/5/2021 của UBND tỉnh về việc công tác 

phòng chống dịch bệnh COVID-19; Thông báo kết luận của BTV Tỉnh ủy số 

204-TB/TU ngày 05/5/2021 về tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước số 93/TB-UBND ngày 04/5/2021; Thông báo 

kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành số 98/TB-UBND ngày 

05/5/2021 (sao gửi kèm theo); 

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, như sau: 

1. Các phòng, ban, đơn vị, UBND và Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 các 

xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt và triển 

khai thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ, nội dung chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, Thành ủy Vĩnh Yên tại các văn bản nêu trên; 

phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện quyết liệt đợt 

cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị 06/CT-CTUBND ngày 

01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ thị 02/CT-CTUBND, ngày 

01/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên về việc quyết liệt thực hiện 

đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn thể cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. 

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Văn 

bản số 3015/UBND-VX1, ngày 01/5/2021 về việc tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

Thông báo số 89/TB-VPCP (sao gửi kèm theo). Trong đó, lưu ý: 

- Quán triệt thực hiện đầy đủ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

3015/UBND-VX1; Rà soát, kiện toàn BCĐ, các Tổ công tác, đoàn kiểm tra, 

phương án phòng chống dịch COVID-19 và các phương án đảm bảo thực hiện 

nhiệm vụ theo tình hình mới. 

- Thần tốc truy vết nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly ngay, điều trị tích cực 

và dập dịch triệt để, sớm ổn định tình hình và tâm lý cho nhân dân; tổ chức lấy 

mẫu, xét nghiệm trên diện rộng; kiên quyết không để dịch lây lan nhanh. 
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- Chủ động, sẵn sàng, đầy đủ lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, 

vật tư, sinh phẩm xét nghiệm theo phương châm 04 tại chỗ; phối hợp chặt chẽ 

với cơ quan y tế, quân đội, công an đảm bảo hoạt động phòng chống dịch khẩn 

trương, kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn. 

- Phát huy vai trò của tổ phòng, chống Covid cộng đồng, đi từng ngõ, gõ 

từng nhà, rà từng đối tượng; huy động sức mạnh tổng hợp, sự tham gia của cả hệ 

thống chính trị ở địa phương, ủng hộ và tham gia phòng chống dịch trên địa bàn, 

nhất là sự tiên phong gương mẫu của người đứng đầu các cấp, các ngành, các 

địa phương. 

- Yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực hiện nghiêm yêu 

cầu 5K của Bộ Y tế. 

- Siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các đơn vị, 

cơ sở trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, 

siêu thị, sân bay, bến xe, các địa điểm công cộng tập trung đông người, trên các 

phương tiện giao thông công cộng, các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; 

khu du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở thờ tự của tôn giáo và các sự kiện tập 

trung đông người... 

- Tiếp tục thực hiện tầm soát chủ động, xét nghiệm trên diện rộng đối với 

các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp và các trường 

hợp khác có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. 

- Đảm bảo việc nắm bắt thông tin số lượng người dân ra khỏi địa bàn thành 

phố và tỉnh Vĩnh Phúc trong dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5, yêu cầu khai báo y tế theo 

quy định. 

- Thực hiện chế độ trực 24h/24h của BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-

19 thành phố Vĩnh Yên và các xã, phường; 100% thành viên BCĐ phòng chống 

dịch COVID-19 các cấp thành phố Vĩnh Yên không được phép tắt máy và đi 

khỏi địa phương. 

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về UBND thành phố trước 13h30’ 

hàng ngày (qua Văn phòng HĐND&UBND tổng hợp). 

4. Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 các cấp nghiêm túc triển khai và thực hiện đảm bảo nội dung 3, Văn 

bản số 311-CV/TU ngày 03/5/2021 của Thành ủy Vĩnh Yên. 

Yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Tạo 
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