
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

Số:             /UBND–VP 

V/v thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc tại Văn bản số 

4321/UBND-KT ngày 04/6/2021 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Yên, ngày       tháng      năm 2021 

 

Kính gửi: - Các phòng, ban, đơn vị;  

- Công an thành phố; 

- Ban chỉ huy Quân sự thành phố; 

- Trung tâm y tế thành phố; 

- Hội doanh nghiệp thành phố; 

- UBND và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 các xã, phường.  
 

 Thực hiện Văn bản số 4321/UBND-KT ngày 04/6/2021 của của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần 

phục vụ phòng chống dịch covid-19 (Có sao in gửi kèm). Chủ tịch UBND thành 

phố có ý kiến chỉ đạo, cụ thể như sau: 

  1. Các phòng, ban, đơn vị; UBND và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

các xã, phường nghiên cứu thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn tại Văn bản 

4321/UBND-KT ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sử dụng các ứng 

dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng chống dịch covid-19. 

 2. Giao phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện: 

 - Tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể nhân dân được biết và thực hiện 

nghiêm việc cài đặt, sử dụng ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần 

phục vụ phòng chống dịch covid-19. 

 - Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc 

gần phục vụ phòng chống dịch covid-19. 

  3. Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực 

hiện: Kiểm tra và xử phạt nghiêm các trường hợp có điện thoại thông minh nhưng 

không thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng theo quy định trên cơ sở tình hình dịch 

covid-19 và điều kiện thực tế tại địa phương. 

 UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận:  
- CT, Các PCT; 

- Như trên; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Đoàn Thanh Tùng 
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