
ĐẢNG B ộ TỈNH VĨNH PHÚC ĐẢNG CÕNG SẢN VIÊT NAM
HUYỆN UỶ TAM DƯƠNG

*

s  ố -2 9 ^  - CV/HƯ Tam Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2021
V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Kính gửi: - ủ y  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.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 913/VPCP-KGVX 
ngày 05/02/2021 về việc áp dụng hạn chế đi lại, cách ly tại một sổ địa phương và 
Thông báo Kết luận số 26/TB-VPCP ngày 08/02/2021 về phòng, chống dịch Covid- 
19; Van bản số 1020/UBND-VX1 ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về 
việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 913/VPCP-KGVX 
và Thông báo Kết luận số 26/TB-VPCP. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp 
ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đề cao tinh thần cảnh 
giác, tuyết đối không được lơ là, chủ quan, buông lỏng quản lý; tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau;

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triến 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.

2. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp chỉ đạo thực hiện 
công tác phòng, chống dịch tại địa phương; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ 
Huyện ủy về các hoạt động phòng, chống dịch; tăng cường công tác kiểm tra phòng, 
chống dịch thuộc địa bàn, phạm vi phụ trách. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những 
trường hợp vi phạm.

3. Yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khấu trang, hạn chế tụ tập đông người, 
giữ khoảng cách nơi công cộng. Thực hiện tốt 5K trong phòng, chống dịch bệnh theo 
khuyến cáo của Bộ Y tê (Khâu trang, khử khuân, khoảng cách, không tập trung, 
khai báo y  tế), đồng thời thực hiện tốt các biện pháp cách ly tập trung, các ly tại nhà 
đối với người đến từ vùng có dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn, đúng quy định.

Đe nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhân:
- Như trên,
- TTTU (để b/c),
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện,
- Chánh, Phó VPHU, CVTH
- Lưu VTHU.

Đặng Công Hòa






