
   Kính gửi: 

 

 

- Các phòng, ban, đơn vị huyện Tam Dương; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Tam Dương; 

- Trung tâm Y tế huyện Tam Dương; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ sở SXKD trên địa bàn huyện; 

- Các Ban quản lý chợ/Tổ quản lý chợ. 

 

UBND huyện Tam Dương nhận được Văn bản số 3850/SYT-NVYD ngày 

18/10/2021 của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh (Sao gửi kèm).  

UBND huyện Tam Dương có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị; UBND các xã, thị trấn; các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh; các Ban quản lý chợ/Tổ quản lý chợ; Các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn huyện 

- Chủ động triển khai thực hiện và giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh 

COVID-19 theo hướng dẫn tại các Văn bản: Số 7492/HD-BCĐ ngày 28/8/2021 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về việc hướng dẫn các 

phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc; Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-SCT-SYT ngày 15/9/2021 của 

Sở Công thương và Sở Y tế về việc triển khai đảm bảo “vùng xanh” trong công 

tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với các chợ, trung tâm thương mại, 

siêu thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-SNV-

SYT ngày 24/9/2021 của Sở Nội vụ và Sở Y tế về việc triển khai đảm bảo “vùng 

xanh” trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với cơ quan, đơn 

vị, công sở cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Sao gửi kèm 

theo Văn bản này).  

- Báo cáo kết quả đánh giá nguy cơ lẫy nhiễm dịch Covid-19 về Trung 

tâm Y tế huyện Tam Dương theo định kỳ vào ngày thứ 5 hàng tuần để tổng hợp 

báo cáo BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện. 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 
Số:               /UBND-KT&HT 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tại các 

cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn huyện 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày …… tháng 10 năm 2021 

 

HỎA TỐC 



2. Giao Trung tâm Y tế huyện Tam Dương (cơ quan thường trực BCĐ 

phòng, chống dịch Covid-19 huyện) hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đánh giá 

nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19; tổng hợp báo cáo theo quy định. 

3. Giao UBND các xã, thị trấn chuyển văn bản của UBND huyện kèm 

theo các văn bản nêu trên đến các cơ sở SXKD, Ban quản lý chợ/Tổ quản lý chợ 

trên địa bàn quản lý để thực hiện; kiểm tra, đôn đốc các cơ sở SXKD, Ban quản 

lý chợ/Tổ quản lý chợ thực hiện công tác phòng, chống dịch và đánh giá nguy 

cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TTHU, HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVPHĐND&UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT.. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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