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Số:          /UBND-VP 

V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ tại Thông báo số 337/TB-

VPCP ngày 21/9/2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày      tháng 9 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện; Ban chỉ huy quân sự huyện; 

- Mặt trận tổ quốc, các cơ quan đoàn thể huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng 

trên địa bàn huyện 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 337/TB-VPCP ngày 21/9/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ; Căn cứ Văn bản số 7297/UBND-VX1 ngày 24/9/2020 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông 

báo số 337/TB-VPCP ngày 21/9/2020 (sao gửi kèm theo các Văn bản này). UBND 

huyện yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn; các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm 

các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 337/TB-VPCP 

ngày 21/9/202. Trong thời gian tới, nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực; các 

ngàng, các cấp phải tiếp tục đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan, coi thường 

dịch bệnh, xác định chống dịch trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống, ứng 

xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh 

2. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong tình 

hình mới theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

3. Quản lý chặt chẽ nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ các trường hợp nhập 

cảnh vào địa phương. Đối với các trường hợp nhập cảnh ngắn ngày, yêu cầu phối 

hợp quản lý chặt chẽ theo quy định; hạn chế các trường hợp này tham gia lễ hội và 

không sử dụng các dịch vụ karaoke, bar, vũ trường. 

4. Trung tâm Y tế huyện (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) tiếp tục chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu kịp thời các nội dung theo Công 

điện của Thủ tướng Chính phủ (ngoài các nội dung UBND huyện, Ban chỉ đạo 

huyện đã triển khai); báo cáo UBND huyện. 

- Tăng cường, chủ động trong công tác phòng chống dịch tại các cơ sở y tế 

trên địa bàn. 

- Tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm khác, không vì phòng, chống 

dịch Covid-19 mà làm gián đoạn các biện pháp dự phòng truyền thống dẫn đến 

bùng phát các dịch bệnh khác, nhất là sốt xuất huyết, bạch hầu. 



2 

 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Đoàn thể huyện; UBND các xã, thị 

trấn; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- TT HU; TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C,PCVP HĐND & UBND huyện;  

- Các thành viên BCĐ Covid-19 huyện; 

- Như kg; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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