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Số:         /UBND-VP 
V/v thực hiện Công điện số 1118/CĐ-TTG 

ngày 07/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ  

 

 

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 7904/UBND-NC1 ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc v/v thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ (được sao gửi kèm). Để chủ 

động tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, đảm bảo 

an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện chỉ đạo như sau:  

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà 

nước, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19; 

Bộ Công an, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 tỉnh về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội 

phạm, phòng chống cháy nổ và phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Công an huyện:  

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cao điểm xử lý các hành vi vi phạm 

quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tam Dương; gắn với đẩy 

mạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý với các loại tội phạm liên quan đến 

“cầm đồ”, “tín dụng đen”, tội phạm chống người thi hành công vụ, nhất là chống lại 

lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo các biện pháp bảo đảm an 

toàn phòng cháy, chữa cháy; tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các 

cơ sở khám chữa bệnh, khu cách ly tập trung, cơ sở sản xuất được sử dụng làm nơi 

cách ly, nhất là phòng, chống cháy, nổ trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử 

dụng khí oxy phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19.  

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - TT, Trung tâm Văn hóa - TT - TT huyện và 

các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, nhất là trên không gian 

mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm các hành vi 

tung tin giả, xuyên tạc, đưa tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. Phối hợp với Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện nhanh 

chóng hoàn thiện các thủ tục phục vụ xét xử các vụ án theo hình thức rút gọn nhằm 

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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răn đe, phòng ngừa chung. 

3. Các đơn vị: Trung tâm Y tế, Văn phòng HĐND&UBND, phòng Lao động, 

Thương binh và Xã hội, theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, nắm tình hình, nhất là các 

hoạt động liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh các trang thiết bị y tế, thuốc 

chữa bệnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; các hoạt động quyên góp, ủng 

hộ người dân gặp khó khăn,… trao đổi với lực lượng Công an các trường hợp có hoạt 

động phức tạp, nghi vấn lợi dụng các hoạt động này để trục lợi, phục vụ công tác đấu 

tranh, xử lý. 

Trung tâm Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 huyện) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND - BCĐ 

huyện chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, nhất là về nhân lực, trang thiết bị để 

sẵn sàng trong việc khoanh vùng, xét nghiệm thần tốc, phân loại F0 để truy vết, cách 

ly, chăm sóc, điều trị và tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (khi cần thiết)… theo 

quy định. 

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan liên 

quan và UBND các xã, thị trấn khẩn trương khảo sát, đề xuất UBND - BCĐ huyện lựa 

chọn các địa điểm khu khu cách ly tập trung theo từng cấp độ; phối hợp với lực lượng 

Công an bảo đảm an ninh, an toàn quá trình vận hành các khu cách ly tập trung được 

giao quản lý. 

5. UBND các xã, thị trấn: Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các chỉ đạo của 

Tỉnh, Huyện ủy - UBND, BCĐ huyện về công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh 

trên địa bàn, trong đó phải chủ động khảo sát các các vị trí, địa điểm làm cơ sở cách ly 

y tế tập trung để đáp ứng với từng cấp độ và tình huống dịch, bệnh xảy ra, không để bị 

động. 

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

năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc; thường xuyên báo cáo kết quả UBND 

huyện để chỉ đạo. Tổng hợp, báo cáo, đề xuất với UBND huyện, Ban Chỉ đạo của 

huyện kịp thời./. 

 

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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