
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ PHÚC YÊN  
 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phúc Yên, ngày        tháng       năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thực hiện cách ly xã hội  

phường Hùng Vương - thành phố Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chinh 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019: 

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;  

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc công bố dịch COVID-19; 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVD-19; 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 
một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19;  

Căn cứ Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 29/4/2021 của Văn phòng Chính 
phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại 
cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia và phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Văn bản số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng 
Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ; 

Căn cử Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện đạt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc về việc uỷ quyền quyết định thiết lập cách ly y tế vùng có dịch trên địa 
bàn tỉnh Vĩnh Phúc: 

Căn cứ Thông báo số 236-TB/TU ngày 12/5/2021 của của Ban thường vụ 
Tỉnh ủy về chủ trương phong toả cách ly xã hội phường Hùng Vương - Thành phố 
Phúc Yên để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;Căn cứ Văn bản số 3418/UBND-
NC1 ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phong tỏa, cách ly xã hội 
phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên để phòng, chống Covid -19; 

Căn cứ ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy và ý kiến thống nhất 
của tập thể lãnh đạo UBND thành phố; 

Xét Tờ trình số 49/TTr -TTYT ngày 12/5/2021 của Trung tâm y tế thành 
phố, Tờ trình số 28/TTr-BCĐ ngày 12/5/2021 của BCĐ phòng, chống Covid-19 
phường Hùng Vương và đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành 
phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thực hiện cách ly xã hội trong vòng 14 ngày kể từ 0h00 ngày 
13/5/2021 đến 0h00' ngày 27/5/2021 trên phạm vi toàn địa bàn phường Hùng 
Vương - thành phố Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc, như sau:  
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1. Thực hiện cách ly toàn phường Hùng Vương đảm bảo nguyên tắc gia 

đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly tổ dân phố. Yêu cầu mọi người dân ở 
tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực 
phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh 
doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động. Thực hiện 
nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 
người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. 

Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống 
dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự 
bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, 
chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; 

2. Các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn phường Hùng Vương bố trí 
cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ 
những trường hợp thực sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, trực phòng 
chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới được phép 
đến công sở làm việc; tăng cường tổ chức họp trực tuyến. 

3. Các đơn vị Ngân hàng, Kho bạc, các cơ sở kinh doanh vụ trực tiếp liên 
quan đến hoạt động của ngân hàng và hỗ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật 
sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, 
dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất - nhập khẩu hàng hóa, khám chữa bệnh được tiếp 
tục hoạt động. Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an 
toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

4. Phòng Kinh tế phối hợp với Tài chính - Kế hoạch thành phố theo thẩm 
quyền quy định cụ thể các cơ sở sản xuất, kinh doanh và cung cấp các mặt hàng 
thiết yếu được duy trì hoạt động, đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy 
định. 

5. Các phân xưởng, nhà máy sản xuất, cơ sở kinh doanh phải bảo đảm 
khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy 
định. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, 
bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động. Các doanh nghiệp có nguy cơ lây 
nhiễm dịch bệnh có thể tạm dừng sản xuất, kinh doanh để thực hiện công tác vệ 
sinh phòng dịch. 

6. Người đứng đầu cấp Ủy đảng, chính quyền phường Hùng Vương phải 
chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành phố, BCĐ phòng chống dịch thành 
phố nếu để xảy ra tình trạng lây nhiễm trong khu cách ly và khu vực phong tỏa. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Công an thành phố, Ban chỉ huy Quân sự thành phố, phòng Tài 
chính - Kế hoạch thành phố, phòng Kinh tế, Trung tâm Y tế thành phố, Chủ tịch 
UBND phường Hùng Vương thực hiện kiểm soát 24/24 giờ đối với toàn bộ các 
đầu mối giao thông ra, vào phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên. Nghiêm 
túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của 
Trung ương, của tỉnh, của thành phố và của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 
19 các cấp.  

2. Giao các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các thành viên BCĐ phòng, chống 
dịch COVID-19 thành phố: Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị 
minh, chủ động hướng dẫn, dân đốc UBND phường Hùng Vương tổ chức triển 
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khai việc thực hiện cách ly xã hội phường Hùng Vương theo đúng quy định và 
theo đúng thẩm quyền. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 0h00 ngày 13/5/2021. 
Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị các 
đoàn thể thành phố, các cơ quan ngành dọc của tỉnh đóng trên địa bàn phường 
Hùng Vương, Chủ tịch UBND phường Hùng Vương, Chủ tịch UBND các xã, 
phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh (b/c); 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c); 

- CPCT, CPVP; 

- Thành viên BCĐ thành phố; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Tiến Dũng  
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