
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG  

 

Số:          /UBND-VP 
V/v thực hiện văn bản 9127/UBND-

NC1 của UBND tỉnh về việc đón, 

cách ly y tế công dân của các huyện, 

thành phố 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Dương, ngày       tháng 10 năm 2021 

      Kính gửi: 

 

 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội; 

- Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Văn bản 9127/UBND-NC1 ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh về 

việc đón, cách ly y tế công dân của các huyện, thành phố (gửi kèm Văn bản 

9127/UBND-NC1), Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:  

- Văn phòng HĐND&UBND huyện, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự 

huyện, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện: Căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đợn vị, khẩn trương phối hợp tham mưu, chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ 

quan, lơ là. 

- UBND các xã, thị trấn khẩn trương tiếp tục chỉ đạo rà soát, cập nhật số 

công dân địa phương mình hiện đang sinh sống, lao động, học tập…ở các tỉnh, 

thành phố trong cả nước nhất là các tỉnh phía Nam và tỉnh Phú Thọ và các vùng 

có dịch để đón, tổ chức cách ly, theo dõi y tế tại địa phương theo đúng quy định; 

quyết liệt chỉ đạo, phát huy vai trò Tổ COVID cộng đồng và Tổ liên gia tự quản 

trong việc giám sát, kiểm soát, nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động các hộ 

gia đình, cá nhân thực hiện công tác phòng, chống dịch, không để dịch COVID-19 

xâm nhập địa bàn. Tất cả những người về từ ngoài tỉnh nhất là những người về từ 

vùng dịch (đặc biệt lưu ý những người tự ý về) phải được theo dõi, nắm bắt kịp 

thời và có biện pháp xử trí theo đúng quy định của UBND tỉnh. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn 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; 

- Thành viên BCĐ COVID19 huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Lê Xuân Bình 
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