ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số3371/ UBND-TTYT

Tam Dương, ngày 14 tháng 9 năm 2021

V/v tham mưu, đánh giá mức độ
nguy cơ và các biện pháp hành
chính tương ứng trong phòng,
chống dịch Covid - 19

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Huyện ủy Tam Dương;
- Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện;
- Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện;
- Các cơ sở y tế trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo
Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 ban hành “Quy định đánh giá mức độ
nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid 19;
Thực hiện Quyết định 2519/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh về
một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình
hình mới và Quyết định 2520/QĐ-CT ngày 12/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về
việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình
hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
UBND huyện yêu cầu như sau:
1. Đề nghị cơ quan Huyện ủy, các đồng chí Thủ trưởng phòng, ban, cơ
quan, ban, ngành, đoàn thể, các cơ sở y tế, trường học trên địa bàn huyện (bao
gồm cả Công an, Quân sự), Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:
- Khẩn trương thực hiện đánh giá nguy cơ, mức độ an toàn Covid -19 của cơ
quan, đơn vị, địa phương căn cứ theo các văn bản của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng,
chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, BCĐ tỉnh, BCĐ huyện (có nội dung văn bản gửi
kèm).
- Chỉ đạo, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 các đối tượng trong lĩnh vực,
đơn vị, địa bàn quản lý được đánh giá có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao theo quy
định của Ban Chỉ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế.
- Đối với các cơ quan, đơn vị trong khuôn UBND huyện: Giao Văn phòng
HĐND&UBND huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị để đánh giá nguy cơ, mức
độ an toàn Covid -19, tham mưu thành lập BCĐ phòng, chống dịch, Quy chế, phân
công thành viên BCĐ của Khối các cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai
vùng xanh trong phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội…..

- Đối với các cơ quan, đơn vị bên ngoài khuôn UBND huyện: Phòng Giáo
dục và Đào tạo, Trung tâm VH-TT-TT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện phải chủ
động, khẩn trương xây dựng và hoàn thiện đánh giá nguy cơ, mức độ an toàn Covid
-19, thành lập BCĐ, ban hành Quy chế, phân công nhiệm vụ phòng, chống dịch tại
cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai vùng xanh trong phòng chống dịch
Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội…..
2. Chủ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện
Thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại doanh nghiệp để áp
dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo quy định, đồng thời cập nhật
kết quả đánh gia nguy cơ trên bản đồ Antoancovid.vn và tổ chức xét nghiệm cho
các đối tượng có nguy cơ theo quy định.
3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Chủ trì phối hợp Trung tâm Y
tế đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc đánh giá nguy cơ, mức độ
an toàn Covid -19 và có tổng hợp chung gửi Trung tâm Y tế huyện.
4. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan,
đơn vị (mục 1) thực hiện văn bản này; hàng tháng tổng hợp tham mưu, đánh giá
mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch
Covid-19 trên địa bàn huyện.
Kết quả đánh giá của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương gửi Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện trước 14h00 ngày 15/9/2021
(qua Trung tâm Y tế huyện tới địa chỉ email duchungvp1469@gmail.com) để tổng
hợp, kèm theo bản có dấu chữ ký để TTYT có căn cứ phân tích đánh giá theo nội
dung văn bản yêu cầu và từ lần sau định kỳ hàng tuần vào Thứ Tư gửi báo cáo về
địa chỉ trên để tổng hợp.
Mọi chi tiết về đánh giá nguy cơ, mức độ an toàn Covid -19, đề nghị các cơ
quan, đơn vị liên hệ Trung tâm Y tế huyện để được hướng dẫn:
- Bà Lê Thị Thu Thủy: Phó Giám đốc; SĐT: 0979897076.
- Ông Nguyễn Văn Liêm: Trưởng Khoa kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y
tế huyện, SĐT: 0983737874./.
Nơi nhận:
KT. CHỦ TỊCH
- Như trên;
PHÓ CHỦ TỊCH
- Chủ tịch, CPCT UBND huyện;
- Chánh, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.
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