
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      tháng 5 năm 2021 
V/v quán triệt thực hiện  

Thông báo 229-TB/TU ngày 09/5/2021  

của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 

 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, đơn vị; 

 - Đảng ủy, UBND và Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 

các xã, phường. 

 

Thực hiện Văn bản số 229-TB/TU, ngày 09/5/2021 thông báo ý kiến của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo ANTT 

trên địa bàn tỉnh (sao gửi kèm theo); 

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các, xã, 

phường thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ sau: 

1. Quán triệt thực hiện phương châm hành động trong phòng chống dịch 

COVID-19 là: “chủ động vượt lên trước để ngăn chặn”, và thực hiện nghiêm 

túc, đầy đủ các chỉ đạo của tỉnh Vĩnh Phúc tại Thông báo 229-TB/TU, ngày 

09/5/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; 

2. Thường xuyên rà soát các nhiệm vụ được giao; đồng thời bám sát chỉ 

đạo, hướng dẫn của tỉnh và các sở, ngành, để kịp thời và chủ động tham mưu 

UBND thành phố, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 thành phố triển khai, thực 

hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với từng 

ngành, lĩnh vực, địa phương. 

3. Thành viên BCĐ, thành viên các tổ công tác, đoàn kiểm tra thành phố 

tăng cường và quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được 

giao; Thường xuyên cập nhật thông tin, thực hiện chế độ báo cáo về Sở Chỉ huy 

thành phố theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 thành phố. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy, TT HĐND TP; 

- CT và các PCT; 

- TV BCĐ PCD COVID-19 TP; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Tạo 
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