
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 
Số:          /UBND-TP 

V/v triển khai ký cam kết  

tới các hộ gia đình, cá nhân 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Tam Dương, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Với mục đích tiếp tục duy trì, tăng cường hơn nữa các giải pháp mạnh mẽ, 

quyết liệt, hiệu quả để vừa kiểm soát tốt dịch Covid-19 vừa thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa huyện Tam Dương là vùng an toàn về dịch, vừa 

chống dịch tốt vừa duy trì ổn định các hoạt động sản xuất - kinh doanh; để phát 

động phong trào trong công tác phòng, chống bệnh Covid-19 dịch trên địa bàn 

huyện theo Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh về 

Triển khai “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế- 

xã hội trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức tại cộng đồng, đến từng hộ gia đình về các biện pháp 

phòng chống dịch; tuyên truyền vận động nhân dân nhận thức rõ về vai trò, trách 

nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cơ 

quan, đơn vị, mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc thực hiện các biện pháp 

chống dịch. Lồng ghép tạo thành phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

và tham gia phòng, chống dịch COVID-19” đến các ngành, đoàn thể, cơ quan, 

đơn vị, doanh ngiệp, nhà trường, cơ sở y tế, quầy thuốc, nhà thuốc,... tại địa 

phương. Đồng thời tổ chức, phát động để các hộ gia đình, cá nhân ký cam kết 

thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tham gia phòng, 

chống dịch COVID-19” theo mẫu hướng dẫn gửi kèm theo Công văn này. 

Bản cam kết được lập thành 02 bản chính, Hộ gia đình, cá nhân giữ 01 

bản chính và UBND xã, thị trấn lưu 01 bản chính. UBND xã có trách nhiệm 

photocopy 02 bản sao gửi 01 bản cho Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố 

và gửi 01 bản về UBND huyện qua phòng Tài nguyên & Môi trường huyện để 

tổng hợp, theo dõi. 

Thời gian hoàn thành và gửi bản cam kết về UBND huyện trước ngày 

10/09/2021. 



 

2. Giao Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện hướng dẫn, đôn 

đốc UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai việc ký cam kết; tổng hợp, lưu trữ 

các bản cam kết của các hộ, gia đình, cá nhân do UBND các xã, thị trấn gửi đến. 

Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện kết quả thực hiện trước ngày 

15/9/2021. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Trưởng phòng Tài nguyên & 

Môi trường huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT Huyện uỷ, TT.HĐND huyện (B/cáo); 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ& các đoàn thể; 

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

- Chánh, phó VP HĐND&UBND huyện; 

- Trưởng phòng TN&MT huyện; 

- Lưu:  VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

…….., ngày   ……….   tháng   ……  năm 2021 

 

BẢN CAM KẾT 

Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

 và tham gia phòng, chống dịch COVID-19” 

 

Hôm nay, ngày……….tháng 9 năm 2021 Tại …………………………….. 

………………………………………………………………………………

. 

Gia đình chúng tôi gồm: 

1. Ông/bà………………………………………Sinh năm………….Chủ hộ 

2. Ông/bà………………………………………Sinh năm………………… 

3. Ông/bà………………………………………Sinh năm………………… 

4. Ông/bà………………………………………Sinh năm…………………. 

5. Ông/bà………………………………………Sinh năm………………… 

Địa chỉ: ………………………..…………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tham gia 

phòng, chống dịch Covid-19” gia đình chúng tôi cam kết với chính quyền địa 

phương và các cơ quan chức năng thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 tại cộng đồng, nhằm giữ an toàn sức khoẻ, tính mạng con người; đồng 

thời thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về An ninh trật tự, Văn hoá, 

Xây dựng, Đất đai, Môi trường và đảm bảo trật tự an toàn Giao thông, qua đó 

góp phần giữ vững ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương, cụ thể như sau: 

1. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19  

- Nghiêm túc thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế là: "Khẩu trang - Khử 

khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế". 

- Tự giác chấp hành Thông điệp 5K và 5T của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc: (5K: Không đi ra khỏi tỉnh khi không thực sự 

cần thiết; Không gặp gỡ, tiếp xúc với người lạ, nhất là người từ tỉnh ngoài đến 

Vĩnh Phúc; Không vi phạm các quy định về phòng chống dịch; Không lơ là, chủ 

quan coi thường dịch; Không lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi. 5T: Tuân 
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thủ các quy định phòng, chống dịch; Tự giác khai báo khi người thân, khách từ 

tỉnh có dịch đến nhà; Tố giác các tổ chức, cá nhân vi phạm qua đường dây nóng 

của Công an tỉnh, Công an huyện, Công an xã, thị trấn; Tích cực, tự nguyện 

tham gia các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương; Tự bảo vệ mình và 

gia đình, bạn bè, người thân, cơ quan, hàng xóm an toàn, khỏe mạnh trước nguy 

cơ đại dịch). 

- Có ý thức chống người vi phạm các quy định trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 tại địa phương và có ý thức tương trợ, giúp đỡ người dân 

bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

2. Lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội 

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Không để người thân trong gia đình tham gia các hoạt động chống phá 

Đảng, chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phá hoại các mục 

tiêu, công trình kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh, quốc phòng. Không tuyên 

truyền, phát triển đạo trái pháp luật; hoạt động ly khai đòi tự trị. Không khiếu 

kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.  

- Không để con em, người thân trong gia đình vi phạm pháp luật và mắc 

các tệ nạm xã hội. Tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm: Cướp, 

cướp giật, trộm cắp… 

- Chăm lo xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. 

3. Lĩnh vực Văn hoá 

- Thực hiện nếp sống văn minh tổ chức lễ hội và chấp hành Luật phòng 

chống bạo lực gia đình, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

- Thực hiện tốt Hương ước đã được UBND huyện phê duyệt năm 2020. 

-  Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của chính quyền địa phương và ngành 

Y tế trong tổ chức việc cưới, việc tang (Theo hướng dẫn số 561/HD-

SVHTT&DL ngày 10/5/2021 của SVHTT&DL). 

4. Lĩnh vực môi trường 

Không xả rác thải, không vứt xác động vật hay những chất bản gây ô 

nhiễm môi trường ra các vị trí không phải là nơi tập kết rác thải. Không xây 

dựng, lắp đặt những thiết bị gây tiếng ồn, bụi khói… trong khu dân cư. 

5. Lĩnh vực Xây dựng, Đất đai 

Không xây dựng, tạo lập tài sản trái phép trên đất; không lấn chiếm đất; 

không sử dụng đất sai mục đích; không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật 

về đất đai, xây dựng.  
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6. Lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn Giao thông  

Không có hành vi cản trở hoặc gây khó khăn cho việc đi lại của gia đình, 

tổ chức, cá nhân khác. Không đào đường, xẻ rãnh khi chưa được sự cho phép của 

cơ quan có thẩm quyền. Không làm mái che, mái vảy, lắp đặt biển quảng cáo 

liên quan đến an toàn giao thông hoặc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, 

khoảng không của giao thông đường bộ. Không chiếm dụng hành lang hoặc 

đường giao thông để phục vụ sinh hoạt gia đình (trừ trường hợp được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cho phép). 

Trong trường hợp có hành vi vi phạm những nội dung cam kết nêu trên thì 

UBND xã, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đối với công trình, hạng mục công trình vi phạm UBND xã có thể thực hiện 

ngay các biện pháp ngăn chặn, tháo dỡ công trình, hạng mục công trình vi phạm 

mà không cần thực hiện đầy đủ các bước theo trình tự quy định của Luật xử lý vi 

phạm hành chính và các văn bản có liên quan. 

Gia đình tôi cam kết sẽ không khiếu nại, thắc mắc gì trong những lĩnh vực 

nói trên. Nếu sai, gia đình tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

Xác nhận của UBND xã  

 

  Xác nhận của  

Trưởng thôn  

Hộ gia đình, cá nhân 

cam kết 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

…….., ngày   ……….   tháng   ……  năm 2021 

 

BẢN CAM KẾT 

Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

 và tham gia phòng, chống dịch COVID-19” 

 

Hôm nay, ngày……….tháng 9 năm 2021 Tại …………………………….. 

………………………………………………………………………………

. 

Gia đình chúng tôi gồm: 

1. Ông/bà………………………………………Sinh năm………….Chủ hộ 

2. Ông/bà………………………………………Sinh năm………………… 

3. Ông/bà………………………………………Sinh năm………………… 

4. Ông/bà………………………………………Sinh năm…………………. 

5. Ông/bà………………………………………Sinh năm………………… 

Địa chỉ: ………………………..…………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tham gia 

phòng, chống dịch Covid-19” gia đình chúng tôi cam kết với chính quyền địa 

phương và các cơ quan chức năng thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 tại cộng đồng, nhằm giữ an toàn sức khoẻ, tính mạng con người; đồng 

thời thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về An ninh trật tự, Văn hoá, 

Xây dựng, Đất đai, Môi trường và đảm bảo trật tự an toàn Giao thông, qua đó 

góp phần giữ vững ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương, cụ thể như sau: 

1. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19  

- Nghiêm túc thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế là: "Khẩu trang - Khử 

khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế". 

- Tự giác chấp hành Thông điệp 5K và 5T của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc: (5K: Không đi ra khỏi tỉnh khi không thực sự 

cần thiết; Không gặp gỡ, tiếp xúc với người lạ, nhất là người từ tỉnh ngoài đến 

Vĩnh Phúc; Không vi phạm các quy định về phòng chống dịch; Không lơ là, chủ 

quan coi thường dịch; Không lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi. 5T: Tuân 
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thủ các quy định phòng, chống dịch; Tự giác khai báo khi người thân, khách từ 

tỉnh có dịch đến nhà; Tố giác các tổ chức, cá nhân vi phạm qua đường dây nóng 

của Công an tỉnh, Công an huyện, Công an xã, thị trấn; Tích cực, tự nguyện 

tham gia các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương; Tự bảo vệ mình và 

gia đình, bạn bè, người thân, cơ quan, hàng xóm an toàn, khỏe mạnh trước nguy 

cơ đại dịch). 

- Có ý thức chống người vi phạm các quy định trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 tại địa phương và có ý thức tương trợ, giúp đỡ người dân 

bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

2. Lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội 

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Không để người thân trong gia đình tham gia các hoạt động chống phá 

Đảng, chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phá hoại các mục 

tiêu, công trình kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh, quốc phòng. Không tuyên 

truyền, phát triển đạo trái pháp luật; hoạt động ly khai đòi tự trị. Không khiếu 

kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.  

- Không để con em, người thân trong gia đình vi phạm pháp luật và mắc 

các tệ nạm xã hội. Tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm: Cướp, 

cướp giật, trộm cắp… 

- Chăm lo xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. 

3. Lĩnh vực Văn hoá 

- Thực hiện nếp sống văn minh tổ chức lễ hội và chấp hành Luật phòng 

chống bạo lực gia đình, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

- Thực hiện tốt Hương ước đã được UBND huyện phê duyệt năm 2020. 

-  Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của chính quyền địa phương và ngành 

Y tế trong tổ chức việc cưới, việc tang (Theo hướng dẫn số 561/HD-

SVHTT&DL ngày 10/5/2021 của SVHTT&DL). 

4. Lĩnh vực môi trường 

Không xả rác thải, không vứt xác động vật hay những chất bản gây ô 

nhiễm môi trường ra các vị trí không phải là nơi tập kết rác thải. Không xây 

dựng, lắp đặt những thiết bị gây tiếng ồn, bụi khói… trong khu dân cư. 

5. Lĩnh vực Xây dựng 

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xây dựng và chỉ tiến 

hành xây dựng khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật xây dựng và các văn 

bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép xây dựng 
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6. Lĩnh vực Đất đai 

Không xây dựng, tạo lập tài sản trái phép trên đất; không lấn chiếm đất; 

không sử dụng đất sai mục đích; không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật 

về đất đai, xây dựng.  

7. Lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn Giao thông  

Không có hành vi cản trở hoặc gây khó khăn cho việc đi lại của gia đình, 

tổ chức, cá nhân khác. Không đào đường, xẻ rãnh khi chưa được sự cho phép của 

cơ quan có thẩm quyền. Không làm mái che, mái vảy, lắp đặt biển quảng cáo 

liên quan đến an toàn giao thông. Không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành 

lang an toàn giao thông, khoảng không của giao thông đường bộ. Không chiếm 

dụng hành lang hoặc đường giao thông để phục vụ sinh hoạt gia đình (trừ trường 

hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép). 

Trong trường hợp có hành vi vi phạm những nội dung cam kết nêu trên thì 

UBND thị trấn, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, xử lý theo quy định của pháp 

luật. Đối với công trình, hạng mục công trình vi phạm, UBND thị trấn có thể 

thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn, tháo dỡ công trình, hạng mục công trình 

vi phạm mà không cần thực hiện đầy đủ các bước theo trình tự quy định của Luật 

xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan. 

Gia đình tôi cam kết sẽ không khiếu nại, thắc mắc bất cứ hành vi gì trong 

những lĩnh vực nói trên. Nếu sai, gia đình tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm 

trước pháp luật./. 

 

Xác nhận của UBND  

thị trấn  

Xác nhận của Tổ  

trưởng Tổ dân phố 

Hộ gia đình, cá nhân 

cam kết 
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