
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:             /UBND-VX1 

V/v đảm bảo an toàn phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Vĩnh Phúc, ngày        tháng      năm 2021 

 

 
 

Kính gửi:   

 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

  

Tiếp theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tại 

Văn bản số 10282/CV-BCĐ ngày 18/11/2021 về tăng cường các biện pháp đảm 

bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khẩn trương chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các Ban quản lý chợ thuộc phạm vi 

quản lý rà soát, thông báo đến cán bộ, người lao động, người dân đã đến, làm 

việc, tiếp xúc với người dân tại các xã Bồ Sao, Lũng Hoà, thị trấn Thổ Tang- 

huyện Vĩnh Tường từ ngày 10/11/2021 thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng chống dịch: Khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe, chủ 

động xét nghiệm khẳng định âm tính với SARS-CoV-2 mới trở lại làm việc. 

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Công an tỉnh, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh; các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên đại 

bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Bí thư các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn ; 

- CV : NCTH 

- Lưu: VT, VX1 (Tr       b). 

 

 

TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Tại Đức Đại 
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