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Kính gửi:  

- Các phòng, cơ quan: Văn hóa và Thông tin; Trung tâm 

Văn hóa - Thông tin - Thể thao;  

- Công an huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Thông báo số 226/TB-UBND ngày 02/9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực tế công tác phòng 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc. 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. Giao Công an huyện nghiên cứu, tham mưu triển khai, hướng dẫn cụ thể 

hoạt của Tổ covid-19 cộng động, Tổ Liên gia tự quản tại thôn, tổ dân phố để triển 

khai thống nhất trong toàn huyện (chờ khi Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban 

hành các văn bản mẫu của tỉnh về các Tổ như: Quyết định thành lập, Quy chế làm 

việc, theo dõi, tổng hợp, báo cáo, cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

của Tỉnh) phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự giác của người dân trong phòng 

chống dịch. Xây dựng các Kế hoạch, chương trình cụ thể phát động phòng trào 

toàn dân tố giác tội phạm nói chung, tố giác để xử lý nghiêm những đối tượng 

không thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch của Tỉnh nói riêng. Đề 

xuất cơ chế để có chế độ khen thưởng động viên kịp thời.  

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

thao huyện tổ chức phóng sự, tin bài tuyên truyền các mô hình hay cách làm tốt 

trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt tuyên truyền phải cụ thể, dễ hiểu để cán 

bộ, người dân nắm được thực hiện (trong đó nêu rõ quy trình, thủ tục, cách làm cụ 

thể. 

3. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường trách nhiệm trong công tác 

quản lý, giám sát cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú đối với các trường hợp đang phải 

thực hiện cách ly y tế theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 878/QĐ-BYT 

ngày 12/3/2020, quy định của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh, Sở Y tế tại Văn bản 

số 7096/UBND-VX1 ngày 18/8/2021, Hướng dẫn số 2816/HD-BCĐ ngày 

18/8/2021, Văn bản số 145/SYT-NVYD ngày 29/01/2021, Văn bản số 986/SYT- 

NVYD ngày 10/5/2021, Văn bản số 1240/SYT-NVYD ngày 23/5/2021 và các Văn 



bản khác liên quan. Yêu cầu Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 các 

xã, thị trấn rà soát, bố trí đảm bảo ngay các vật chất, thiết bị theo yêu cầu tại Trung 

tâm Chỉ huy của địa phương; cập nhật, thông báo công khai lịch trực, số điện thoại 

cán bộ trực của Trung tâm Chỉ huy cấp xã, huyện, cấp tỉnh; đồng thời chỉ đạo các 

Tổ Covid Cộng đồng, Tổ liên gia tự quản tăng cường nắm bắt thông tin, kiểm soát 

những người lạ ra/vào khu dân cư, kiểm soát sát sao nhưng trường hợp đang thực 

hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú (đặc biệt là việc tuân thủ thực hiện cách ly và 

theo dõi tình trang sức khỏe như nhiệt độ,..) 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó CTUBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyên; 

- Các Thành viên Ban Chỉ đạo Covid-19 huyện; 

- Ông Cường (VP); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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