
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:        /UBND- TP 
 

V/v triển khai việc ký cam kết tuân thủ 

các quy định, hướng dẫn về phòng, 

chống dịch COVID-19 tại cơ quan 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Tam Dương, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi: - Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự  

  nghiệp thuộc UBND huyện; 

- Chủ tịch UBMTTQVN huyện và Trưởng các đoàn thể huyện; 

 

 

Thực hiện Văn bản số 7492/HD-BCĐ ngày 28/8/2021, của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hướng dẫn các phương án phòng, chống 

dịch COVID - 19 tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; để triển khai các 

bước xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan - trụ sở 

HĐND&UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện; Chủ tịch UBMTTQVN huyện và Trưởng các đoàn thể huyện triển 

khai việc ký cam kết phòng, chống dịch COVID-19 đến cán bộ, công chức, viên 

chức, hội viên, đoàn viên, lao động hợp đồng (sau đây gọi chung là người lao động) 

đang làm việc tại cơ quan, đơn vị mình theo mẫu gửi kèm theo Văn bản này. 

Bản cam kết làm thành 03 bản, người lao động giữ 01 bản, lưu tại cơ quan, 

đơn vị 01 bản và gửi 01 bản về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 qua 

Phòng Nội vụ huyện tổng hợp trước ngày 09/9/2021. 

2. Giao Phòng Nội vụ huyện đôn đốc, hướng dẫn việc ký cam kết của các cơ 

quan, đơn vị; tổng hợp trình Lãnh đạo UBND huyện ký xác nhận vào bản cam kết 

của Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện, thời gian hoàn thành trước ngày 14/9/2021. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó CT UBND huyện; 

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

- UBMTTQVN huyện và các đoàn thể; 

- Chánh, phó VP.HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Lê Xuân Bình 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tam Dương, ngày ... tháng 9 năm 2021 

 

 

BẢN CAM KẾT 
THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19  

 

 

 

Họ và tên: ................................................................................................................. 

Ngày tháng năm sinh: .............................. Giới tính............ Quốc tịch: Việt Nam 

Nơi cư trú/lưu trú: ....................................................................................................... 

Điện thoại: .................................................................................................................... 

Chức vụ, đơn vị công tác:……………………………………………………………. 

Vị trí làm việc: .......................................................................................................... 

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, tôi xin cam kết 

thực hiện nghiêm các các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của UBND 

huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, của cơ quan, đơn vị, địa  phương 

nơi làm việc và khi đi công tác. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm 

trước thủ trưởng đơn vị và trước pháp luật. 

Bản cam kết được lập thành 03 bản, người lao động giữ 01 bản, cơ quan nơi 

người lao động làm việc giữ 01 bản, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cơ 

quan UBND huyện giữ 01 bản./. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(ký tên và đóng dấu) 

NGƯỜI CAM KẾT 

(ký ghi rõ họ và tên) 
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