SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC
TTYT HUYỆN TAM DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 992/TTYT-YTCC

Tam Dương, ngày 16 tháng 9 năm 2021

V/v đôn đốc thực hiện 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:
- Thường trực Huyện ủy Tam Dương;
- Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện;
- Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện;
- Các cơ quan, đơnvị, trường học trên địa bàn huyện;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ sở y tế trên địa bàn huyện.
Thực hiện Văn bản số 3317/UBND-TTYT ngày 14/9/2021 của UBND
huyện Tam Dương về việc tham mưu, đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp
hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19; UBND huyện giao
Trung tâm Y tế tổng hợp báo cáo đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành
chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid -19, đến nay Trung tâm Y tế
huyện chưa nhận được báo cáo của đơn vị nào.
Để có cơ sở báo cáo thực hiện đánh giá nguy cơ, mức độ an toàn covid-19
Trung tâm Y tế huyện Tam Dương đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa
phương thực hiện các nội dung sau;
1. Thực hiện nghiêm văn bản số 3317/UBND-TTYT ngày 14/9/2021 của
UBND huyện. (có văn bản gửi kèm).
2. Kết quả đánh giá của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương gửi về
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện trước 14h00 giờ thứ năm
hàng tuần về Trung tâm Y tế huyện theo địa chỉ email duchungvp1469@gmail.com
để tổng hợp, kèm theo bản có dấu chữ ký để Trung tâm Y tế có căn cứ phân tích
đánh giá theo nội dung văn bản yêu cầu.
Trong quá trình thực hiện đánh giá nguy cơ, mức độ an toàn Covid -19, có
khó khăn vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với Trung tâm Y tế huyện
để được hướng dẫn. Ông Tạ Đức Hùng SĐT: 0976269169.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, CPCT UBND huyện;
- Lưu: VT-YTCC.
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