
 

                           Kính gửi:  

                                            - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

                                            - Công an huyện Tam Dương; 

                                            - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Trong những ngày gần đây tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn 

biến phức tạp tại một số xã, thị trấn, phường trên địa bàn trong tỉnh và một số 

địa phương lân cận tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều ca dương tính mắc từ cộng đồng và 

lây lan sang nhiều người khi tổ chức đám cưới, đám tang. Từ đầu tháng 11/2021 

đến nay trên địa bàn huyện đã có ca dương tính với COVID-19 là những người 

trở về từ các tỉnh, thành phố đang có dịch đến địa phương chưa tuân thủ các quy 

định phòng, chống dịch. Bên cạnh đó một số gia đình tổ chức việc cưới mời 

khách ăn uống tập trung đông người, không chấp hành các biện pháp phòng, 

chống dịch; trong tổ chức việc tang vẫn còn tình trạng số lượng khách đến thăm 

viếng đông, khoảng cách giữa các đoàn vào viếng, thời gian tổ chức lễ tang kéo 

dài, các biện pháp phòng chống dịch chưa đảm bảo. Một số các hoạt động tập 

trung đông người, các hoạt động luyện tập thể dục thể thao chưa đảm bảo các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.  

Để ngăn chặn kịp thời, hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện 

Tam Dương, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phòng Văn hoá và Thông tin, Công 

an huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xác định công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; UBND huyện yêu cầu một số 

biện pháp để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, cụ thể như sau:  

1. Khuyến cáo, tuyên truyền vận động người dân tại các khu vực có dịch 

hoặc nguy cơ cao hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần 

thiết, hạn chế tiếp xúc với người khác, thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của 

Bộ Y tế và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp. Trường hợp đi ra ngoài, 

bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách trong tiếp xúc 

và không được tập trung đông người. Tích cực, tự giác thực hiện các biện pháp 

về phòng, chống dịch COVID-19; tham gia khai báo y tế tự nguyện đầy đủ. Khi 

có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải ngay lập tức liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, 

hướng dẫn khám, chữa bệnh; tuyệt đối không được tự mua thuốc điều trị khi có 

biểu hiện ho sốt, khó thở.  

2. Khuyến khích các gia đình tổ chức lễ cưới bằng hình thức báo hỷ; hạn 

chế việc tổ chức tiệc, ăn uống đối với các đám hỏi, đám cưới trong thời điểm 

hiện nay. Tuyên truyền vận động nhân dân không tổ chức như: khai trương, 

mừng thọ, sinh nhật, gặp mặt, lên nhà mới….  

3. Đối với đám tang, tổ chức gọn nhẹ phạm vi hẹp, hạn chế tối đa số 

người phục vụ, người đến thăm, viếng, tham dự lễ tang, an táng (người tham dự 
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lễ tang), tránh tập trung đông người. Những người tham dự lễ tang phải đảm bảo 

giữ khoảng cách theo quy định tối thiểu 2m, luôn đeo khẩu trang trong suốt quá 

trình tổ chức lễ tang. Thời gian tổ chức lễ tang không quá 24 giờ kể từ khi tử 

vong. Mỗi đoàn viếng không quá 05 người, khoảng cách giữa các đoàn vào 

viếng phải đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định tối thiểu 2m. Khi tổ chức 

phải báo cáo và được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, thị trấn nơi 

tổ chức giám sát nghiêm ngặt, tuân thủ nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế; 

không tổ chức ăn, uống đối với lễ 49 ngày, 100 ngày, đám cải táng/bốc mộ.  

4. Hạn chế các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại các di tích, cơ sở tín 

ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện.  

5. Dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh: karaoke, massage, internet, trò 

chơi điện tử để phòng, chống dịch COVID-19 đến khi có thông báo mới. 

6. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo, tiến hành 

kiểm tra giám sát và xử phạt nghiêm các gia đình, cá nhân liên quan, thôn TDP, cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn để phát sinh ổ dịch, lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Củng 

cố hồ sơ xử lý hình sự (đến mức theo quy định). Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước 

về công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm tại địa phương, đơn vị quản lý.  

7. Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an huyện và UBND xã, thị trấn 

thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể vi 

phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức việc cưới, 

việc tang, các hoạt động tập trung đông người; đồng thời phát hiện, biểu dương, 

nhân rộng, lan tỏa kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công 

tác phòng, chống dịch COVID-19.  

8. Các cơ quan thông tin tuyên truyền, tăng thời lượng, tần suất, tuyên truyền 

các gương cá nhân, tập thể, địa phương, cơ quan đơn vị, trường học, các thôn, tổ dân 

phố tiêu biểu, gương mẫu chấp hành tốt các quy định về công tác phòng chống dịch 

COVID-19; đồng thời thông báo cụ thể những tập thể, các nhân chưa chấp hành, vi 

phạm các quy định về phòng chống dịch. 

9. Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị UB MTTQ và tổ chức CT-XH huyện tăng 

cường phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành 

nghiêm quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện nghiêm./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ - HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ huyện; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Ngành, đoàn thể, Tổ chức CT-XH huyện; 

- Phòng, ban, cơ quan đơn vị thuộc huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an, BCHQS huyện; 

- UBND, BCĐ các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, PVHTT. 
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Lê Xuân Bình 
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