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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 

 

Thực hiện Văn bản số 7879/UBND-NC1 ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc v/v phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 (được sao gửi kèm). Để chủ 

động tăng cường phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Chủ 

tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện chỉ 

đạo như sau:  

1. Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng Lao động 

TB&XH, Liên đoàn Lao động huyện, Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn để phối hợp thực hiện theo quy định và các văn 

bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh, Huyên ủy, UBND - BCĐ huyện 

trong đó có nhiệm vụ rà soát, giám sát chặt chẽ các cơ quan, doanh nghiệp trên địa 

bàn huyện có công nhân quay trở lại làm việc yêu cầu phải có có xét nghiệm PCR 

hoặc test nhanh, bảo đảm âm tính mới vào làm việc. Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh 

nghiệp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo quy định; điều tiết giờ làm việc, 

giờ tan tầm để tránh ùn tắc và tập trung đông công nhân vào khung giờ cao điểm tại 

các tuyến đường khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, trước cổng nhà máy. 

UBND huyện các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng chức năng giải tỏa các quán, 

hàng bán rong ở cổng khu công nghiệp, doanh nghiệp, cụm công nghiệp (nếu có) để 

tránh công nhân tập trung mua, bán. 
2. UBND các xã, thị trấn 

Yêu cầu UBND, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 các xã, thị 

trấn chủ động thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh tại địa 

phương mình, trong đó có công tác phối hợp và thực hiện tại các chốt kiểm soát dịch 

bệnh, hoạt động của Tổ covid cộng đồng, Tổ liên gia tự quản, triển khai kế hoạch 

“Vùng xanh”, công tác cách ly y tế tập trung, đảm bảo cơ sở cách ly y tế,... theo kế 

hoạch và chỉ đạo của các cơ quan cấp trên. 

3. Giao Công an huyện chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát tại các 

chốt, tổ tuần tra để tăng cường kiểm soát đối với người về từ vùng dịch và các phương 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện; Ban CHQS huyện; 

- UBND - BCĐ phòng, chống Covid-19 xã, thị trấn. 
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tiện vào huyện và vận hành trong huyện để đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, 

chống dịch. Chỉ đạo nắm chắc địa bàn cơ sở để phát hiện các chủ đoạn, phương thức 

đưa người từ tỉnh ngoài về huyện trốn tránh không qua kiểm soát, khai báo và cách ly 

y tế kịp thời. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện, báo cáo kết quả với 

UBND, Ban Chỉ đạo của huyện. 

Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, CPCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ Covid-19 huyện; 

- ĐU-UBND các xã, TT; 

- Lưu: Văn thư. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

    

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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