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CÔNG ĐIỆN 

Về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn thành phố 

 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VĨNH YÊN điện: 

 

- Các cơ quan Trung ương và tỉnh trên địa bàn thành phố; 

- Trưởng các phòng , ban, đơn vị trực thuộc thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến rất phức 

tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong tăng nhanh ở nhiều nước, đã xuất hiện biến 

thể kép B.1.617 có tốc độ lây nhiễm nhanh. Một số quốc gia có chung đường 

biên giới với Việt Nam dịch bệnh bùng phát mạnh trên diện rộng. Tình hình 

trong nước, cũng như tỉnh và thành phố có những diễn biến dịch bệnh COVID-

19 hết sức phức tạp, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Trưởng các phòng , ban, 

đơn vị, Trưởng Công an thành phố, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành 

phố, Chủ tịch UBND các xã, phường: 

1.  Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, quyết liệt hơn nữa các chỉ đạo của 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc 

gia, Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19; Đặc biệt triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 01/CĐ-

CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Các văn bản: Văn bản 

chỉ đạo số 394-CV/TU ngày 28/4/2021 của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, Văn bản số 

3015/UBND-VX1 ngày 01/5/2021 của UBND tỉnh (được sao gửi kèm theo). 

2. Yêu cầu người dân bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực hiện 

quy định 5K: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập tủng đông người, 

Khai báo y tế. Không đi khỏi nhà, ra khỏi địa phương khi không cần thiết. 

3. Từ 12h00 ngày 01/5/2021: Dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, games, khu vui chơi giải trí, cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng, các lễ hội, hoạt động, sự kiện tập trung đông người, các hội 

nghị đông người chưa cần thiết; các trận thi đấu thể thao không tổ chức đón 

khán giả vào sân; hoạt động cưới hỏi, đám hiếu chỉ tổ chức trong nội bộ gia 

đình, hạn chế tối đa số người tham dự và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K. 



4. Kích hoạt hệ thống phòng chống dịch từ thành phố đến các xã, phường. 

Khẩn trương bổ sung các kế hoạch, phương án sẵn sàng đáp ứng với tình huống 

dịch bệnh: Kế hoạch phòng chống dịch; phương án cách ly, phong toả địa bàn 

nguy cơ; phương án tổ chức khu cách ly tập trung. 

Chủ tịch UBND các xã , phường , phòng ban, đơn vị thành phố chịu trách 

nhiệm (đến mức phải xem xét kỷ luật) nếu để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên 

địa phương, địa bàn do nguyên nhân chủ quan. 

5. Trung tâm Y tế thành phố: 

- Kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và duy trì các đội 

cơ động phản ứng nhanh trong khám chữa bệnh, các đội đáp ứng nhanh chóng, 

chống dịch khi cần thiết; thực hiện thường trực 24/24, tiếp nhận mọi thông tin để 

báo cáo, xử lý kịp thời. 

- Khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, 

điều tra dịch tễ, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm ngay cho các trường hợp là vòng 1 

(F1) liên quan đến các ca dương tính.  

6. Siết chặt quy trình cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, đặc biệt là 02 

khu cách ly của thành phố, tuyệt đối không để lây chéo trong khu cách ly. Thực 

hiện giám sát chặt chẽ đủ 14 ngày các đối tượng sau khi cách lý tập trung. 

7. Thực hiện nghiêm công tác tra việc chấp hành quy định, phòng chống 

dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; các doanh nghiệp, cơ 

sở y tế, giáo dục, khu vực công cộng, khu chung cư,… theo phân cấp, địa bàn 

quản lý; xử phạt nghiêm các vi phạm. 

8. Giao Trung tâm Y tế, Công an thành phố, UBND các xã, phường, các 

phòng, ban, đơn vị liên quan khẩn trương, thần tốc truy vết, khoanh vùng, cách 

lý, lấy mẫu và xét nghiệm theo các quy định. 

9. Duy trì chế độ trực 24/24h tại tất cả các phòng, ban, đơn vị, UBND các 

xã, phường. Các thành viên Ban chỉ đạo phân công trực 24/24h; 100% thành 

viên Ban Chỉ đạo các cấp không được phép tắt máy và đi khỏi địa phương. 

 10. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố:   Tập trung tuyên 

truyền các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh 

về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Đặc biệt triển khai thực hiện nghiêm 

Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

 11. Chủ tịch UBND các, xã phường chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ 

tịch UBND thành phố, Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 trên địa bàn của mình. Tùy theo tình hình thực tế của xã, phường có giải pháp 

để tổ chức, triển khai thực hiện cụ thể việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

trên địa bàn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Trong đó, cần phải tuyên 

truyền, vận động sâu rộng đến toàn thể người dân tự giác chấp hành các biện 

pháp, phòng chống dịch; phát huy vai trò cộng đồng tham gia phòng, chống dịch 

của các tổ chức tự quản (tổ liên gia) tại các thôn, tổ dân phố. Các trường hợp 



không chấp hành hoặc chậm trễ trong công tác phòng, chống dịch phải được xử 

lý kiên quyết theo thẩm quyền. 

 12. Đề nghị các cơ quan trung ương và tỉnh trên địa bàn thành phố; Đảng 

ủy các xã, phường nghiêm túc thực hiện quyết liệt Công điện số 01/CĐ-

CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

 13. Yêu cầu trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Chủ tịch 

UBND các xã, phường tăng cường lãnh chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quyết 

liệt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; Thành ủy, UBND 

thành phố và Ban chỉ đạo thành phố. Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo; báo cáo 

hàng ngày gửi về UBND thành phố (qua Văn phòng HĐND-UBND thành phố) 

trước 13h00’ để tổng hợp, báo cáo Thành uỷ, UBND tỉnh.  

Yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị, Công an thành phố, Ban Chỉ huy 

Quân sự thành phố, UBND các xã, phường và nhân dân nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ tỉnh (b/c); 

- TTTU, HĐND tp (b/c); 

- CT, các PCT tp; 

- Các thành viên BCD tp; 

- CPCT, CPVP; 

- Như kg; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Văn Long 
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