
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:          /UBND-VP 

V/v tăng cường công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày      tháng 9 năm 2021 
 

 

Kính gửi:  

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

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc huyện; 

- Các thành viên BCĐ Covid-19 huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Văn bản 7726/UBND-VX 1 ngày 05/9/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc Về tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch Covid – 19. Chủ tịch 

UBND huyện – Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 huyện 

yêu cầu: 

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, Trung tâm Chỉ huy  

phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 các xã, thị trấn khi nhận được tin báo (tiếp 

nhận tin báo) của công dân xin về địa phương thì vận động, khuyến khích công dân 

thực hiện nghiêm “ai ở đâu thì ở yên chỗ đó”, không vi phạm các quy định phòng, 

chống dịch.  

Đối với công dân về có nhu cầu về từ Hà Nội, cần được biết: Hiện Vĩnh 

Phúc vẫn thực hiện nghiêm công tác cách ly y tế theo Văn bản 7096/UBND-VX 1, 

ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh, cụ thể ở điểm 1.b, “Đối với đối tượng F1 và 

người đến/về Vĩnh Phúc từ vùng có dịch (đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 

16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ), thực hiện cách ly y tế tập trung 21 ngày. 

Kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung tiếp tục cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 07 

ngày. Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian cách ly y tế tập trung 05 

lần vào các ngày thứ 1,03,07,14 và ngày thứ 20; Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm 

SARS-CoV-2 trong thời gian cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 01 lần vào ngày thứ 

7”. 

2. UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19  huyện 

giao Công an huyện chủ trì phối hợp Ban CHQS huyện, Trung tâm Y tế huyện chỉ 

đạo và hướng dẫn Ban điều hành Trung tâm các ly tập trung của huyện: Trung tâm 

sát hạch lái xe Tiến Mạnh – xã Thanh Vân; Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện bố trí 

phòng riêng tại Trung tâm cách ly, ban hành mẫu biên bản… để tiến hành lập biên 

bản yêu cầu công dân cách ly khai báo dịch tễ và cam kết thực hiện nghiêm việc 

cách ly tập trung; đồng thời yêu cầu công dân cách ly cam kết: trong trường hợp 

ngân sách địa phương không đảm bảo thì công dân phải chịu trách nhiệm nộp các 

khoản chi phí phục vụ cách ly tập trung theo quy định (được ghi trong biên bản). 

 3. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 

– 19, Trung tâm Chỉ huy  phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 các xã, thị trấn thực 
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hiện nghiêm. 

Văn bản này yêu cầu các xã, thị trấn sao gửi đến Bí thư Chi bộ, Trưởng 

thôn, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia tự quản để tổ chức thực hiện. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao 

đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19 theo quy 

định. 

 

  

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TT HU; TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C,PCVP HĐND & UBND huyện;  

- Như kg; 

- Lưu: VT. 

TM. UBND HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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