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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, đơn vị thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Văn bản số 616-CV/TU ngày 10/11/2021 của Thành ủy Vĩnh 

Yên về việc chấn chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch 

Covid-19, hoạt động của tổ Covid cộng đồng, tổ liên gia tự quản (sao gửi kèm 

theo văn bản này), UBND thành phố yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường chấn trỉnh ngay công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiệm vụ phòng chống dịch bênh theo chỉ đạo 

của Thành ủy tại Văn bản 616-CV/TU ngày 10/11/2021; căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao khắc phục ngay những biểu hiện tự mãn, chủ quan, lơ là 

trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ 

trách nhiệm, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chủ quan, lơ là, chưa làm tròn 

chức trách, nhiệm vụ (nếu để lây lan dịch bệnh Covid-19). Tăng cường trách 

nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch, ngăn 

chặn, kiếm soát ngay dịch bệnh Covid-19, không để lan rộng ra cộng đồng.  

2. UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành ủy tại mục 

3, văn bản số 616-CV/TU ngày 10/11/2021 của Thành ủy Vĩnh Yên; đồng thời 

tăng cường công tác kiểm tra, chủ động mọi điều kiện, giải pháp, kịch bản ứng 

phó với dịch bện theo đúng phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19” tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, không để 

phát sinh các ổ dịch mới trong cộng đồng trên địa bàn xã, phường. 

3. Trung tâm Y tế thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành ủy tại 

mục 5, văn bản số 616-CV/TU ngày 10/11/2021 của Thành ủy Vĩnh Yên. 

Chủ động Kit tets phục vụ công tác xét nghiệm nhanh trên địa bàn thành 

phố, không để tình trạng bị động trong quá trình triển khai xét nghiệm, truy vết 

các trường hợp liên quan. 

4. Công an thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành ủy tại mục 4, 

văn bản số 616-CV/TU ngày 10/11/2021 của Thành ủy Vĩnh Yên. Tăng cường 

công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. 
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Yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, UBND các 

xã, phường khẩn trương triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- TTVHTT&TT; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Thiều Chí Huỳnh 
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