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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Dương, ngày 03 tháng 10 năm 2021 

 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT 

Công tác tuần từ 27/9-03/10/2021, đề xuất một số nhiệm vụ  

trọng tâm tuần 04/10-10/10/2021 

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện Tam Dương báo cáo tóm tắt Công tác 

tuần từ 27/9-03/10/2021, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 04/10-

10/10/2021 như sau: 

1. Tình hình triển khai và kết quả công tác tuần từ 27/9-03/10/2021 

- Trong tuần qua, UBND, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện cùng các cơ 

quan, đơn vị, các xã, thị trấn toàn huyện tiếp tục tập trung cao độ cho công tác chỉ 

đạo, kiểm tra, thực hiện phòng, chống dịch COVID-19; rà soát, đón công dân từ 

một số tỉnh phía Nam về địa phương, tổ chức triển khai thực hiện Văn bản 

2720/UBND của UBND tỉnh về bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo liên quan 

khác. Từ ngày 6/8/2021 đến nay (gần 2 tháng) không phát sinh thêm trường hợp 

dương tính. Chủ tịch UBND, các PCT UBND huyện hàng ngày tiến hành kiểm tra, 

chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở các xã, thị trấn. Dự các cuộc họp 

ở tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch COVID-19, chỉ đạo thực hiện các nội 

dung, lĩnh vực quan trọng khác. 

- Trong tuần UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt công tác rà soát, truy vết 

các trường hợp liên quan F1 Đào Văn Vũ ở xã Đồng Tĩnh để cách ly, theo dõi theo 

quy định. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng 

các tiêu chí xã NTM, Huyện nông thôn mới và xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn 

đạt chuẩn NTM kiểu mẫu của 02 xã Hoàng Hoa và Vân Hội vào năm 2021; chỉ 

đạo để triển khai Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn 

huyện Tam Dương; Chủ tịch UBND huyện họp Ban chỉ đạo công tác bồi thường 

GPMB các khu, cụm công nghiệp huyện Tam Dương. Trong tuần, UBND huyện 

chỉ đạo xây dựng kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Tam Dương đoàn kết, 

chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống đại dịch, giữ vững “vùng xanh”, chiến 

thắng đại dịch Covid-19; thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại 

dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội 

và đời sống, sức khỏe nhân dân”. 

- Ngày 30/9/2021, Chủ tịch UBND huyện dự phiên họp UBND tỉnh tháng 9. 

- Ngày 01/10/2021, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện dự họp Ban 

Thường vụ Huyện ủy. 

- Ngày 02/10/2021, UBND huyện họp trực tuyến toàn quốc về KTXH 9 

tháng. 

https://iqlvb.vinhphuc.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=1771140&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=7463192
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- Hàng ngày Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch hoạt động 24/24, tiến 

hành các cuộc họp trực tuyến với tỉnh. 

- Trong tuần, huyện chỉ đạo quyết liệt công tác chống dịch xâm nhập, triển 

khai vùng xanh, đánh giá an toàn COVID, quản lý cơ sở vận tải; đặc biệt quan tâm 

chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch ở huyện và các xã, 

thị trấn. 

- Lãnh đạo UBND và các phòng, ban, cơ quan trực để thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống dịch COVID-19. 

- An ninh trật tự đảm bảo. 

2. Đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 04/10-10/10/2021 

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Đề nghị tất cả các thành viên Ban Chỉ đạo COVID-19, Tổ kiểm tra, các phòng, 

ban, cơ quan, đơn vị ở huyện; BCĐ, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cao độ, không 

chủ quan, lơ là đối với nhiệm vụ phòng, chống dịch; liên tục đi kiểm tra thực tế, rà 

soát, chủ động tham mưu UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện công tác kiểm tra, chỉ 

đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với ngành, lĩnh 

vực, địa bàn mình được giao tham mưu, quản lý; chỉ đạo thực hiện nghiêm các 

Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia 

về phòng, chống dịch COVID-19 và các Văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Huyện. 

- Duy trì hoạt động nghiêm Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch của 

huyện và các xã, thị trấn; kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tại các cơ sở cách ly y tế tập trung. 

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, trường học… thực hiện 

nghiêm đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong 

phòng, chống dịch. 

- Thực hiện tăng cường công tác phòng, chống, kiểm soát xâm nhập dịch 

COVID - 19 tại các chốt kiểm soát, các lối vào, lối tắt... ở các xã, thị trấn. 

- Thứ Hai, ngày 04/10/2021 (bắt đầu từ 14h00’) tại phòng họp số 2 - Trụ sở 

HĐND-UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện họp nghe Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng huyện báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất đối với 

các dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư. 

- Ngày 05/10/2021, Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ. Cùng 

ngày, buổi sáng Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện và các xã, thị trấn bằng 

hình thức trực tuyến. 

- Chỉ đạo lực lượng tự vệ UBND huyện huấn luyện năm 2021 theo Kế 

hoạch. 

- Phó Chủ tịch Lê Xuân Bình dự họp UBBND tỉnh nghe Sở Lao động - 

TB&XH báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 06/12/2019 và Thông 

tri số 09 ngày 29/4/2011 (14h00 ngày 06/10/2021). 
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- Ngày 08/10, lãnh đạo UBND huyện dự họp Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện. 

- Tiếp tục chỉ đạo tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa 

bàn huyện Tam Dương đảm bảo an toàn tiêm, an toàn phòng dịch, đúng quy định; 

đảm bảo an ninh trận tự tại các buổi tiêm chủng phòng vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục cập nhật, rà soát, tổng hợp số liệu, quản lý, giám sát nghiêm ngặt 

người dân Tam Dương đăng ký về, có thể về, đang về và người đến từ các tỉnh, 

thành ngoài Vĩnh Phúc, tỉnh thành đang có dịch để cách ly, theo dõi theo quy định. 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm ngặt việc cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại 

nhà, theo dõi sức khỏe sau cách ly. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham mưu chỉ đạo thường xuyên công 

tác phòng, chống dịch tại các nhà trường, chỉ đạo, giám sát việc triển khai các 

khoản thu tại các nhà trường đảm bảo đúng quy định. 

- Giao Phòng Nội vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, thực 

hiện nhiệm vụ nâng cao Chỉ số PAPI năm 2021. 

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, gieo trồng cây vụ đông năm 

2021, phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, 

vừa chống dịch vừa thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn khác để phát 

triển KT-XH, đặc biệt lưu ý là các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021, 

các nội dung cam kết với tỉnh, huyện: tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân nguồn 

vốn, GPMB, xử lý vi phạm về đất đai, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo…. 

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

trên địa bàn huyện theo các chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Chỉ đạo, chấn 

chỉnh công tác giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn. 

- Chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và các nội dung quan 

trọng khác. 

Văn phòng HĐND&UBND trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận:  
 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Chánh, PCVP HĐND&UBND 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;  

- Lưu: VT.  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 

 

https://iqlvb.vinhphuc.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=1893457&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=8457945
https://iqlvb.vinhphuc.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=1893457&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=8457945
https://iqlvb.vinhphuc.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=9618363&t=vb_den_da_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=42663056
https://iqlvb.vinhphuc.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=9618363&t=vb_den_da_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=42663056
https://iqlvb.vinhphuc.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=9618363&t=vb_den_da_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=42663056
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