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Kính gửi:  

- Các phòng, cơ quan: Công an huyện; phòng Văn hóa và 

Thông tin; phòng Kinh tế và Hạ tầng; Trung tâm Văn 

hóa - Thông tin - Thể thao;  

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Văn bản số 7699/UBND-NC1 ngày 03/9/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc thực hiện tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 

các chốt kiểm soát và địa phương. Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tam Dương Phùng Mạnh Thắng có ý 

kiến chỉ đạo như sau:  

1. Công an huyện: 

- Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo lực lượng Công an và các lực lượng 

làm việc tại chốt kiểm soát dịch ra/vào tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ, không lơ là mất 

cảnh giác để lọt phương tiện, người vào tỉnh mà không được kiểm tra, kiểm soát. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Công an xã và các lực lượng 

chức năng phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ tất cả các đường mòn, lối 

mở…..(đặc biệt là tuyến Cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua địa phận các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện….), không để người từ địa phương có dịch về địa bàn. 

- Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan đảm bảo điều kiện về 

cơ sở vật chất, hậu cần cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt; động viên cán bộ, 

chiến sỹ, nhân viên trực chốt nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

2. UBND các xã, thị trấn: 

- Chỉ đạo các Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia tự quản tăng cường công tác 

theo dõi tại cơ sở để kịp thời xử lý các tình huống người đi/về địa phương. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo các Tổ Covid cộng đồng, Tổ 

liên gia tự quản phát huy phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, an 

ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt lưu tâm trong bối cảnh 

phòng, chống dịch xuất hiện các tệ nạn xã hội, nhiều khả năng phát sinh như trộm 

cắp, cướp giật và các đối tượng từ các khu vực các khu vực, địa bàn lân cận xâm 
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nhập vào địa phương. Do vậy chính quyền và nhân dân các địa phương, các điểm 

chốt cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm đảm bảo thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch và bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn xã hội trong thời gian tới. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin -  Thể 

thao: 

- Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch sâu rộng đến toàn 

thể nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trong huyện thực hiện, từ đó nêu cao tinh 

thần, sự đồng lòng trong toàn huyện thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

- Nêu gương người tốt, việc tốt, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có 

thành tích trong phòng, chống dịch; đồng thời cũng phản ánh những việc làm sai 

trái, ảnh hưởng đến thành quả phòng, chống dịch của đơn vị, địa phương và của 

huyện nhằm ngăn ngừa hành vi đi ngược lại quy định chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh, của huyện. 

Đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm, nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó CTUBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyên; 

- Ông Cường (VP); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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