
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  25  tháng 5 năm 2021 
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 theo Chỉ thị 08/CT-CTUBND 

ngày 21/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, đơn vị; 

 - UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; 

 - UBND và BCĐ PCDB COVID-19 các xã, phường. 

 

Thực hiện các Văn bản của UBND tỉnh Vĩnh Phúc: số 3929/UBND-CN3 

ngày 24/5/2021 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 theo 

Chỉ thị số 08/CT-CTUBND ngày 21/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, số 

3968/UBND-NN1 ngày 25/5/2021 V/v tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo 

an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các 

doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Văn bản số 3938/CV-BCĐ ngày 

25/5/2021 của BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, về việc thực 

hiện báo cáo hằng ngày của BCĐ với BCĐ Quốc gia, BTV Tỉnh ủy về tình hình 

dịch bệnh COVID-19 (sao gửi kèm theo); 

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

Chỉ đạo PCDB COVID-19 các, xã, phường thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh và thành phố về các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp phòng chống dịch 

bệnh COVID-19. Trong đó, có Chỉ thị số 08/CT-CTUBND ngày 21/5/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh; các Văn bản của UBND tỉnh: số 3687/UBND-NN1 ngày 

18/5/2021, số 3890/UBND-NN1 ngày 22/5/2021, số 3893/UBND-NN1 ngày 

23/5/2021, 3929/UBND-CN3 ngày 24/5/2021, số 3968/UBND-NN1 ngày 

25/5/2021... 

2. Đề nghị UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố triển khai 

quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong khối, lĩnh vực phụ 

trách; tham gia tích cực trong quá trình phát hiện, điều tra, truy vết, theo dõi, 

giám sát y tế các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm COVID-19; có kế hoạch 

động viên chia sẻ đến các lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch và các 

lực lượng tham gia quản lý, làm việc trong các khu cách ly y tế tập trung... 

3. Phòng Kinh tế phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban Chỉ đạo PCDB 

COVID-19 các xã, phường và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, đôn đốc 

các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp, các Trung tâm thương 

mại, siêu thị, chợ... thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp về phòng chống 

bệnh COVID-19. 
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4. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì thực hiện báo cáo hằng ngày theo 

quy định đảm bảo đầy đủ nội dung, chính xác về số liệu và đúng thời gian yêu 

cầu; đồng thời kiến nghị, đề xuất những nội dung liên quan đến công tác PCDB 

COVID-19 nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh chỉ đạo, quản lý điều 

hành và thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo phù hợp với 

tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. 

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương và nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c); 

- CPCT, CPVP; 

- Đảng ủy các xã, phường; 

- Lưu: VT, VP, CVTH. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Nguyễn Đăng Tạo 
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