
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

 

Số:             /UBND-KGVX 

V/v tăng cường thực hiện 

phòng chống dịch COVID-19.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                     Phú Thọ, ngày     tháng 4 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị. 

      

Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, 

đặc biệt tại một số nước láng giềng như Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan dịch bệnh 

đang bùng phát mạnh trên diện rộng, nguy cơ lây nhiễm vào nước ta đang ở 

mức độ rất cao. Để thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều 

trị hiệu quả,…”; người đứng đầu các cấp, các ngành chịu trách nhiệm chỉ đạo thực 

hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra. 

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo thực hiện 

nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi và trên địa bàn quản lý, nhất là tại 

các cơ sở y tế, trường học, địa điểm du lịch, cơ sở lưu trú, cơ sở sản xuất, chợ, 

siêu thị, bến xe,... 

- Tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần 

thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, 

đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn tay... theo đúng quy định.  

- Yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, 

đơn vị và đề nghị người dân hạn chế đi thăm quan du lịch, tham gia các hoạt 

động lễ hội ngoài địa bàn tỉnh, nhất là đến các vùng dịch, những nơi có nguy cơ 

lây nhiễm cao trong thời gian này; đặc biệt là dịp nghỉ Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế 

lao động 1/5 năm 2021.  
 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- TT: TU, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UB MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; 

- Báo PT, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh (đưa tin); 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, VX3. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Quang 
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