
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG  

 

Số:        /UBND-VP 

V/v tăng cường một số biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 trong 

tình hình mới trên địa bàn huyện 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Tam Dương, ngày       tháng  9  năm 2021 

 

       

Kính gửi: 

 

 

 

- Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị , doanh nghiệp, trường học 

trên địa bàn. 

 

 Thực hiện Quyết định số 2519/QĐ- UBND ngày 12/9/2021; Quyết định số 

2520/QĐ-CT ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh phúc về việc áp dụng một số 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh phúc (được sao gửi kèm). Để chủ động thực hiện các quy định về phòng, 

chống dịch trên địa bàn bảo đảm đồng bộ, nhất quán, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp 

với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực 

hiện một số nội dung sau:  

1. Triển khai, thực hiện nghiêm các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Quyết định 2519/QĐ-UBND ngày 12/9/2021; Quyết định số 2520/QĐ-CT ngày 

12/9/2021. 

2. Thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể: 

- Áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 

phải được triển khai thực chất, nghiêm ngặt, mạnh mẽ, quyết liệt, xuyên suốt, chặt 

chẽ ngay từ đầu. bám sát thực tiễn với tinh thần “hiệu quả trên hết”. 

- Xây dựng chiến lược thích ứng, chung sống với dịch bệnh trong trạng thái 

bình thường mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Kiểm soát bảo đảm an toàn 

dịch bệnh theo hướng “thắt chặt bên ngoài, nới lỏng bên trong” có kiểm soát, có lộ 

trình phù hợp. 

- Tiếp tục công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, các điều 

kiện, biện pháp phòng, chống dịch bệnh để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình 

dịch bệnh thay đổi. Tăng  cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý vi phạm về phòng chống dịch. 
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 - Yêu cầu cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19 của cơ quan, đơn vị, địa phương nơi làm việc và khi đi công tác. 

 - Kiểm soát chặt chẽ hơn nữa người và phương tiện ra vào địa phương, đặc 

biệt là các lái xe vận chuyển hàng hóa. 

 - Các xã, thị trấn phải tập trung công tác chỉ đạo, nắm bắt tình hình thường 

xuyên công tác phòng, chống dịch, cam kết không để phát sinh dịch bệnh, thực hiện 

nghiêm túc các quy định của Trung ương và của Tỉnh. 

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

 

 

Nơi nhận: 
- Như kg; 

- Chủ tịch, CPCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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