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                             Kính gửi: 

  

 
 

- Các Ủy viên UBND huyện; 

- Chủ tịch UBMTTQVN huyện; 

- Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 151/TB-UBND ngày 28/7/2020 của Chủ 

tịch tỉnh tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh 

Phúc, Chủ tịch UBND huyện Tam Dương yêu cầu: 

- Các thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 huyện, các ngành, cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo và nghiêm túc thực 

hiện Thông báo Kết luận số 151/TB-UBND ngày 28/7/2020 của Chủ tịch tỉnh (gửi 

kèm) và Thông báo 1071/TB-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện 

về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.   

- Đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện: Giao Trung tâm Y tế huyện phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành phun khử khuẩn khu vực tổ chức 

Đại hội; trường hợp các đại biểu có biểu hiện sốt, ho… báo cáo Thường trực 

Huyện ủy để không triệu tập dự Đại hội. 

- Đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, du lịch từ 

các tỉnh, thành khác về tỉnh, yêu cầu cho tạm nghỉ tại nhà 05 ngày kể từ ngày cuối 

cùng về tới Vĩnh Phúc. Các cán bộ, công chức, viên chức phải cách ly tại nhà thực 

hiện ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý công việc hàng ngày đảm bảo không 

ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan, đơn vị. Trường hợp có biểu hiện ho, 

sốt, khó thở,... cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất (từ Trung tâm Y tế tuyến huyện trở 

lên) để khám và làm xét nghiệm SARSCoV-2. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; ông (bà) thành viên 

Ban chỉ đạo Covid-19 huyện nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Chánh, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Công an huyện; 

- Ban chỉ huy quân sự huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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