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Số ữỉ - CV/HU  ̂ Tam Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2021
V/v tăng cường công tác phòng, chong 

dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Kính gửi: - ủy  ban nhân dân huyện,
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện,
- Các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy,
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc.

Trong những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa 
tin về sự phức tạp và diễn biến khó lường của dịch Covid-19. Tại Việt Nam trong 
các ngày 27 và 28 tháng 01 năm 2021, đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng 
đồng do biến thể mới của vi-rút (72 ca tại nhà máy POYUN, Khu công nghiệp Cộng 
Hòa thành phổ Chỉ Lỉnh tỉnh Hải Dương và 11 ca liên quan đến nhân viên an ninh 
của sân bay Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh)', là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất 
từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ 
Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, tố chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể các cấp đề cao tinh thần cảnh giác, không được lơ là, chủ quan; tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ 
tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, của 
tỉnh, của huyện về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đe nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhân:
- Như trên,
- TTTU (để b/c),
- TT Huyện ủy, HĐND, ƯBND huyện,
- Chánh, Phó VPHU, CVTH
- Lưu VTHU.

Đặng Công Hòa
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