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Số:              /UBND-VP 

V/v thực hiện Quyết định số: 
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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, đoàn thể thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 
Thực hiện Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc Ban hành hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” trên địa bàn tỉnh (sao gửi kèm 

theo văn bản này), UBND thành phố chỉ đạo cụ thể như sau: 

1. Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Trưởng 

Công an thành phố, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Chủ tịch 

UBND các xã, phường, chủ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức, 

triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 

của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; quyết liệt chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, 

công nhân, người lao động và nhân dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND 

tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Giao Trung tâm Y tế thành phố tham mưu UBND thành phố triển khai 

các biện pháp hành chính trên địa bàn thành phố phù hợp; tiếp tục nắm bắt, theo 

sát diễn biến tình hình dịch bệnh để tham mưu kịp thời, hiệu quả các biện pháp 

phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. 

3. Công an thành phố tiếp tục thực hiện tuần tra lưu động kiểm tra việc 

chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành 

phố; phối hợp chia sẻ thông tin cần thiết cho công tác phòng, chống dịch. 

4. Giao Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố tuyên truyền 

Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về 

việc Ban hành hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch bệnh Covid-19” trên địa bàn tỉnh đến các tổ chức, cá nhân và người 

dân biết, thực hiện. 

5. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục triển khai đảm bảo thực hiện 

tốt nhiệm vụ được giao tại khu cách ly y tế tập trung của thành phố. 

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố chủ trì, phối hợp với các phòng, 

ban, đơn vị, UBND các xã, phường tham mưu UBND thành phố kế hoạch khôi 

phục và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới; đảm bảo đủ kinh phí phục 

vụ công tác phòng, chống dịch theo từng cấp độ dịch, tình huống dịch và các chế 

độ chính sách cho các đối tượng theo quy định. 

7. Phòng Tư pháp thành phố chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, 
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UBND các xã, phường tham mưu UBND thành phố việc thẩm định, xây dựng 

các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. 

8. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các 

phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tham mưu UBND thành phố tổ chức 

triển khai các chế độ, chính sách hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng do Covid-

19; đề xuất các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ trẻ em, người lao động, 

người sử dụng lao động. 

9. UBND các xã, phường khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Quyết 

định số 2872/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc 

Ban hành hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch bệnh Covid-19” trên địa bàn tỉnh đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn 

quản lý biết, thực hiện; đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm 

theo quy định. 

 Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch 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 

 

 

 

 

Thiều Chí Huỳnh 
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