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tháng 9 năm 2021

V/v triển khai thực hiện biện
pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trong tình hình mới
trên địa bàn huyện.

Kính gửi:
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Các Tổ kiểm tra của BCĐ phòng, chống dịch Covid19 huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn huyện.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 2519/QĐ-UBND và
Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 về việc áp dụng một số biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; UBND huyện Tam
Dương đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn huyện
- Rà soát, lập danh sách, đăng ký với UBND huyện về các đối tượng,
phương tiện, lộ trình di chuyển đi/về Vĩnh Phúc theo Quyết định 2519/QĐUBND ngày 12/9/2021 (Có mẫu đính kèm); đồng thời những doanh nghiệp, cơ
sở SXKD chưa ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 với chính quyền địa phương, khẩn trương liên hệ với đầu mối quản lý
của UBND huyện, UBND xã, thị trấn để được hướng dẫn.
- Danh sách đăng ký đối tượng, phương tiện, lộ trình di chuyển đi/về
Vĩnh Phúc của các doanh nghiệp, cơ sở SXKD gửi về UBND xã, thị trấn để
tổng hợp báo cáo UBND huyện. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/9/2021.
- Tổ chức đăng ký, cấp Giấy xác nhận và cam kết (có ảnh chân dung cá
nhân đóng dấu giáp lai và có xác nhận của doanh nghiệp) cho người lao động;
hướng dẫn, yêu cầu người lao động ký cam kết với doanh nghiệp chấp hành
nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo không
phát sinh dịch bệnh ra cộng đồng và thực hiện đúng phương châm “một cung
đường hai điểm đến”, chỉ di chuyển từ nơi cư trú đến nơi làm việc và ngược lại.
- Đối với các trường hợp đặc biệt cần xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh huyện, tỉnh xem xét, quyết định, đề nghị doanh nghiệp gửi
UBND xã, thị trấn, tổng hợp gửi UBND huyện.
2. UBND các xã, thị trấn
Thông báo, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn quản lý,
khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung trên và tổng hợp báo cáo danh

sách đăng ký đối tượng, phương tiện, lộ trình di chuyển đi/về Vĩnh Phúc của
các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn quản lý, gửi về UBND huyện (qua
phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện). Thời gian hoàn thành: Trước ngày
28/9/2021.
3. Các Tổ kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
Giao các tổ kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện
phối hợp phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và tổng hợp báo cáo kết quả về UBND huyện (qua
phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện) để tổng hợp báo cáo UBND huyện, BCĐ
huyện theo quy định.
UBND huyện Tam Dương đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện nhiệm vụ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTHU, HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện (b/c);
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện (b/c);
- CVPHĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.
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