UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1279 /UBND-VP

Vĩnh Yên, ngày 24 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các
biện pháp PCDB COVID-19 tại các
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên
địa bàn thành phố Vĩnh Yên

Kính gửi:
- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên
địa bàn thành phố Vĩnh Yên;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Đảng ủy, UBND và BCĐ PCDB COVID-19
các xã, phường.
Căn cứ Văn bản số 251-TB/TU, ngày 21/5/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Văn bản số 3890/UBNDNN1, ngày 22/5/2021 về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch
COVID-19 tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và doanh nghiệp ngoài
khu công nghiệp;
Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo an toàn cho
cộng đồng nói chung và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nói riêng trên địa
bàn thành phố Vĩnh Yên, đồng thời vẫn đảm bảo duy trì hoạt động của các cơ
quan, đơn vị nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp;
UBND thành phố Vĩnh Yên chỉ đạo như sau:
1. Yêu cầu UBND và Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 các xã, phường cùng
các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục khẩn trương triển khai thực
hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Văn bản số
3890/UBND-NN1 ngày 22/5/2021 và của UBND thành phố tại Văn bản số
1266/UBND-VP ngày 22/5/2021 V/v tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống
dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp cùng các văn bản khác có liên quan.
2. UBND và Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 các xã, phường chủ trì, phối
hợp với các đơn vị liên quan:
2.1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn địa phương thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
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2.2. Thông báo và yêu cầu tất cả các cơ quan, tổ chức (không phải là
doanh nghiệp) đóng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên thực hiện ngay biện pháp
pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sau đây:
- Kể từ ngày 26/5/2021, yêu cầu CBCCVC, người lao động của các cơ
quan, tổ chức ở ngoài tỉnh nếu đi làm tại thành phố Vĩnh Yên thì phải nghỉ tại
tỉnh Vĩnh Phúc cho đến khi dịch bệnh được khống chế và UBND tỉnh Vĩnh
Phúc, UBND thành phố Vĩnh Yên có thông báo mới. Trường hợp đặc biệt, nếu
không thể ở lại và hằng ngày đi ra, vào tỉnh Vĩnh Phúc thì yêu cầu phải hiện xét
nghiệm thường xuyên (3 ngày một lần và có kết quả âm tính), để hạn chế sự đi
lại nhằm tránh sự lây lan dịch bệnh cũng như đảm bảo an toàn chung cho cơ
quan, tổ chức và cộng đồng.
- Đối với CBCCVC, người lao động của các cơ quan, đơn vị đi làm việc
tại tỉnh khác thì khuyến khích ở lại địa phương đó; trường hợp đi công tác tại
các tỉnh khác và vùng có dịch diễn biến phức tạp, khi trở về Vĩnh Phúc phải khai
báo y tế và thực hiện nghiêm quy định cách ly y tế tại nhà theo quy định.
- Các cơ quan, tổ chức phải lập danh sách các trường hợp nêu trên (nêu rõ
họ tên, bộ phận công tác, số điện thoại, địa chỉ thường trú (ngoại trú) ở ngoại
tỉnh, địa chỉ nơi ở tại Vĩnh Phúc kể từ ngày 26/5/2021 (số nhà, thôn/TDP,
xã/phường/thị trấn, huyện/thành phố), danh sách gửi về UBND các xã, phường
chậm nhất trong ngày 27/5/2021.
- Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm toàn diện trước
chính quyền địa phương và trước pháp luật nếu để phát sinh dịch bệnh tại cơ
quan, đơn vị mình do lơ là, chủ quan, thiếu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện
các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
2.3. Giao UBND các xã, phường tổng hợp danh sách trên đây của các cơ
quan, tổ chức và báo cáo UBND thành phố trong ngày 28/5/2021; đồng thời chỉ
đạo tổ chức theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, tổ chức
và cá nhân có liên quan.
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương và nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c);
- CPCT, CPVP;
- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh Vĩnh Phúc

Lê Anh Tân

