
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:         /UBND-VP 

V/v tăng cường công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 sau Tết Nguyên đán. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày      tháng 02 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc huyện; 

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

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

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

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp trên cả nước, nhất là tại tỉnh Hải Dương, 

Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố lân cận tỉnh Vĩnh Phúc; nguy cơ dịch xâm nhập 

và bùng phát trên địa bàn tỉnh và địa bàn huyện Tam Dương là rất cao. 

 Ngày 17 đến 18/02/2021, các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo huyện đã đi 

kiểm tra công tác chỉ đạo, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ quan, đơn 

vị; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra vẫn còn tình trạng Thủ 

trưởng cơ quan và hệ thống chính trị, người dân còn lơ là, chủ quan; một số cơ 

quan, đơn vị chưa quyết liệt trong phòng chống dịch như các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương, Tỉnh, Huyện, nhất là các xã, thị trấn. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu 

các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung 

sau: 

1. Khẩn trương kích hoạt hệ thống phòng chống, dịch tại các cơ quan, đơn vị 

tương ứng thời kỳ đỉnh cao của dịch bệnh. Rà soát, kiện toàn lại Ban chỉ đạo, các 

Tổ công tác, Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức, kiểm tra phòng chống dịch 

bệnh tại địa phương, đơn vị theo chức năng quản lý.  

2. Yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, 

giữ khoảng cách nơi công cộng, kiên quyết xử phạt các trường hợp không đeo 

khẩu trang theo quy định. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch 

bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

3. Việc tổ chức các Lễ hội xuân và các chợ tại các địa phương trong huyện: 

Chỉ được phép tổ chức các nghi lễ tôn giáo đơn giản và phải thực hiện nghiêm việc 

đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và khử khuẩn theo quy định. Tuyệt đối dừng tổ 

chức phần hội tập trung đông người. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn thành lập các 

Tổ (bao gồm Ban tổ chức lễ hội, Y tế…) và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống 

chính trị để giám sát, kiểm tra việc thực hiện, bố trí các bàn kiểm tra dịch tễ, đo 

thân nhiệt, cấp phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn tại tất cả các đền, đình chùa, 

miếu, nơi diễn ra các nghi lễ đầu xuân; các chợ thường xuyên và chợ truyền thống, 

trung tâm thương mại tại xã, thị trấn. 
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4. Phòng Văn hóa - TT; Trung tâm Văn hóa - TT - TT huyện 

- Tăng cường tuyên truyền lưu động tại tất cả các điểm tập trung đông người 

trên địa bàn huyện; tăng thời lượng tuyên truyền: đài phát thanh, cổng thông tin 

điện tử...yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà 

và tại nơi công cộng; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch theo 

khuyến cáo của Bộ Y tế; thực hiện khai báo y tế theo đúng quy định.  

- Thông tin, yêu cầu “Người dân đã từng đi, đến, về từ tỉnh Hải Dương trong 

thời gian từ ngày 15/01/2021 đến nay chủ động liên hệ với Trạm y tế xã, thị trấn 

hoặc cơ sở y tế gần nhất nơi đang lưu trú tại địa phương để khai bảo y tế, hướng 

dẫn lấy mẫu xét nghiệm SAR-Cov-2 và giám sát sức khỏe theo quy định. 

 5. Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện 

             - Chỉ đạo các nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến qua Internet từ ngày 

22/2/2021 cho đến khi đi học trở lại. 

             - Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế chuẩn bị thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, và cơ quan chuyên môn cấp trên. 

Chuẩn bị đủ các điều kiện y tế cho trẻ em, học sinh các đơn vị giáo dục phòng dịch 

theo đúng quy định. Phối hợp xã, thị trấn kiện toàn lại và kích hoạt hoạt động của 

Tổ Y tế trường học trước khi học sinh đi học tập trung trở lại. 

6. Trung tâm Y tế 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thần tốc truy vết, 

điều tra dịch tễ đối với các trường hợp liên quan đến các ca bệnh dương tính với 

Covid-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh các địa phương khác nếu có phát sinh. 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức điều tra, giám sát, xác minh các trường hợp đi 

từ vùng dịch của Hải Dương, Quảng Ninh về Vĩnh Phúc trong vòng 14 ngày trở lại 

đây (từ ngày 15/01/2021) và thực hiện xét nghiệm sàng lọc các trường hợp nghi 

ngờ nhiễm bệnh. 

7. Công an huyện và BCH Quân sự huyện 

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế huyện, chính quyền các xã, thị trấn 

trong công tác điều tra, xác minh, theo dõi quản lý, giám sát; tiến hành rà soát các 

trường hợp đến và về địa phương từ các vùng có dịch trong cả nước đặc biệt là địa 

bàn tỉnh Hải Dương. Kiểm tra việc chấp hành đeo khẩu trang của người dân đặc 

biệt tại các điểm tập trung đông người: Trung tâm thương mại, Chợ, Bến xe…và 

kiên quyết xử phạt theo quy định. 

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ các trường hợp xuất 

nhập cảnh mới trở về địa phương; yêu cầu các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ trên địa bàn 

huyện thực hiện khai báo theo quy định. 

8. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác phối hợp với Trung tâm Y tế, Công an huyện, các 

ngành chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát, giám sát đối tượng 

người nước ngoài, người ở những vùng có dịch về địa bàn sinh sống thuộc quyền 

quản lý của UBND xã, thị trấn. 
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- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn, y tế thôn bản tăng cường giám sát, nắm 

tình hình dịch bệnh tại địa phương (đến tận thôn, xóm, tổ dân phố, …) để phát hiện 

sớm những trường hợp nghi ngờ, trường hợp liên quan tiếp xúc gần có biểu hiện 

lâm sàng (sốt, ho, khó thở,…) kịp thời đến các cơ sở y tế khám, cách ly theo dõi, 

điều trị nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

 9. Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện; các doanh 

nghiệp, cơ quan, trường học đóng trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện và ngành dọc về 

công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, lĩnh vực quản lý. Ngoài các nội 

dung qua kiểm tra cần chấn chỉnh nêu trên, các ngành, cơ quan, đơn vị địa phương 

cần thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Huyện đã được 

ban hành. 

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

trấn; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nghiêm túc triển khai, thực hiện theo quy định./. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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