
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG  

 

Số:           /UBND-VP 
V/v thực hiện Văn bản 8219/CV-

BCĐ ngày 18/9/2021 của Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Dương, ngày  19 tháng 9 năm 2021 

      Kính gửi: 

 

 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng,  

   chống dịch COVID-19 huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Văn bản 8219/CV-BCĐ ngày 18/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về việc duy trì chế độ họp Trung tâm Chỉ huy 

phòng, chống dịch COVID-19 các cấp, điều chỉnh lịch trực Trung tâm Chỉ huy 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại Văn bản số 7712/CV-BCĐ (gửi kèm Văn 

bản 8219/CV-BCĐ ngày 18/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tỉnh), UBND huyện Tam Dương chỉ đạo như sau:  

1. Yêu cầu Thành viên Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống 

dịch Covid-19 huyện và UBND, Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, 

chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục chỉ đạo duy trì chế độ trực Trung tâm Chỉ huy theo quy định, 

đảm bảo 24/24h, 7/7 ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, đảm bảo quân số theo lịch 

phân công; tăng cường kiểm tra, giám sát việc trực, trả lời thông tin... của các 

Trung tâm chỉ huy; kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc về Trung tâm Chỉ 

huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện. 

- Đảm bảo sẵn sàng kết nối trực tuyến giữa Trung tâm Chỉ huy các cấp khi 

được yêu cầu. 

- Tại các cuộc họp giao ban với Trung tâm Chỉ huy cấp tỉnh, cấp huyện, 

yêu cầu Trung tâm chỉ huy huyện và các Trung tâm Chỉ huy ở cấp xã chỉ báo cáo 

các vấn đề cấp bách, kết quả giải quyết các nhiệm vụ được giao tại các cuộc họp 

trước, các khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền. 

* Đối với các nội dung báo cáo thường xuyên, cần tích hợp vào báo cáo 

hàng ngày (gửi UBND, Ban chỉ đạo huyện, Trung tâm Chỉ huy huyện), UBND 

huyện yêu cầu các xã, thị trấn bổ sung các nội dung sau đây:  

(1) Số trường hợp F0, Fl, F2 mới và xử lý, giải quyết trong ngày. 



(2) Số người từ tỉnh, thành phố khác về địa phương trong ngày (lưu ý từ các 

vùng có dịch và từ các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ): Số cách ly tập trung, số cách ly tại nhà (trong 

ngày); Tổng số cách ly tập trung, khả năng đáp ứng cách ly tập trung tại các cơ sở 

cách ly tập trung thuộc địa phương quản lý; Việc khảo sát, hoàn thiện các địa 

điểm cách ly tập trung mới. 

(3) Xe luồng xanh: Số xe luồng xanh địa phương quản lý đi ra ngoài tỉnh; 

Số xe luồng xanh từ tỉnh, thành phố khác đến địa phương; Việc bố trí chỗ ở đảm 

bảo an toàn dịch bệnh cho lái xe luồng xanh. 

(4) Tình hình các chốt kiểm soát của địa phương (nếu có). 

(5) Tình hình ngăn chặn các trường hợp xâm nhập trái phép vào địa bàn 

qua đường mòn, lối mở tại các điểm giao với cao tốc Nội Bài, Lào Cai và các địa 

điểm giáp ranh các tỉnh, thành phố lân cận. 

(6) Việc kiểm tra giám sát các Trung tâm chỉ huy cấp xã thực hiện nhiệm vụ 

(7) Một số nội dung quan trọng khác phát sinh trong ngày. 

2. Về chế độ họp Trung tâm Chỉ huy 

Trong điều kiện hiện nay, UBND huyện yêu cầu Trung tâm Chỉ huy huyện 

duy trì chế độ họp với Trung tâm Chỉ huy của tỉnh (hàng ngày vào 17h00-19h00 

giờ tối) bắt đầu từ ngày 18/9/2021 (điều chỉnh lịch trực tại Văn bản 

7721/UBND-HCQT và 7712/CV-BCĐ ngày 04/9/2021); cụ thể như sau: 

2.1. Cuộc họp giao ban hàng ngày 

a) Cuộc họp giao ban giữa tỉnh và huyện: 

- Cấp huyện gồm: 01 đồng chí thành viên Trung tâm Chỉ huy và bộ phận 

trực Trung tâm Chỉ huy cấp huyện. Các Thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Trung 

tâm Chỉ huy huyện, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị khác chỉ tham dự cuộc họp 

khi có yêu cầu. 

b) Họp giao ban giữa huyện và xã: Thời gian, thành phần, nội dung do 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Chỉ huy Trưởng Trung tâm 

Chỉ huy huyện quyết định và thông báo. 

c) Đề nghị các thành viên được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

huyện được phân công phụ trách theo dõi các xã, thị trấn chủ động nắm bắt toàn 

diện tình hình phòng, chống dịch tại địa bàn được phân công, kịp thời chỉ đạo 

UBND các xã, thị trấn thực hiện đảm bảo yêu cầu; các nội dung vượt quá thẩm 

quyền đề nghị báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện. 

2.2. Các cuộc họp giao ban tuần và họp đột xuất khác 

- Họp giao ban tuần: Tỉnh tổ chức họp lãnh đạo Trung tâm Chỉ huy định kỳ 

một tuần một lần vào 17h00-19h00 chiều Thứ Sáu hàng tuần, thành phần gồm: 



+ Cấp tỉnh: Lãnh đạo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 

bộ phận trực Trung tâm Chỉ huy. Các đồng chí thành viên Trung tâm Chỉ huy là 

lãnh đạo các Sở, ngành dự tại điểm cầu các Sở, ngành. 

+ Cấp huyện: Lãnh đạo Trung tâm Chỉ huy các huyện, thành phố, bộ phận 

trực Trung tâm Chỉ huy. 

- Các cuộc họp đột xuất: UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

Covid-19 tỉnh sẽ có thông báo triệu tập tới từng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên 

quan. Khi có yêu cầu của UBND tỉnh, UBND huyện sẽ kịp thời thông báo cho các 

thành phần ở huyện chuẩn bị và dự họp. 

3. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực Trung tâm Chỉ huy huyện, giám sát, 

nắm bắt, tổng hợp thông tin việc tổ chức trực Trung tâm Chỉ huy của các xã, thị 

trấn. 

- Hàng ngày, tham mưu UBND huyện báo cáo tình hình phòng, chống dịch 

Covid-19 (lưu ý tổng hợp các nội dung bổ sung như trên) gửi đến UBND tỉnh, 

thành viên được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phân công theo 

dõi, dự họp TTCH các huyện, thành phố (Văn bản số 7712/CV-BCĐ ngày 

04/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh) và các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân khác theo quy định. 

- Căn cứ báo cáo hàng ngày của UBND các xã, thị trấn, Văn phòng 

HĐND&UBND huyện tổng hợp các vấn đề nổi bật báo cáo lãnh đạo trực Trung 

tâm Chỉ huy, lãnh đạo UBND huyện kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, 

hạn chế trong tổ chức, thực hiện phòng, chống dịch; đồng thời gửi báo cáo bộ 

phận Thường trực Trung tâm Chỉ huy để phục vụ giao ban hàng ngày, hàng tuần, 

đột xuất. 

- Kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo UBND huyện, thành viên Trung tâm 

Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện triệu tập cuộc họp đột xuất khi cần 

thiết. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị; Thành viên Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy 

phòng, chống dịch COVID-19 huyện và UBND, Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy 

phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Y tế (để b/c); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch, CPCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- Lưu: Văn thư. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Lê Xuân Bình 
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