
ĐẢNG B ộ  TỈNH VĨNH PHÚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HUYỆN ƯỶ TAM DƯƠNG

*

Số /̂9 '  CV/HU Tam Dương, ngày 03 tháng 11 năm 2021
V/v chấn chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện nhiệm vụ phòng, chong dịch 
Covid-19, hoạt động của Tố Covid cộng 

đồng, To liên gia tự quản

Kỉnh gửi: - ủy  ban nhân dân huyện,
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện,
- Các ban xây dựng Đảng và VPHU,
- MTTQ và các tố chức chính trị - xã hội huyện,
- Các đảng ủy trực thuộc.

Trong những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến 
phức tạp, khó lường số ca mắc mới trong nước, trong tỉnh có xu hướng gia tăng trở 
lại, đã xuất hiện một số 0 dịch tại các huyện Sông Lô, Yên Lạc, thành phố Phúc Yên; 
xuất hiện một số ca f0 ngoài cộng đồng chủ yếu do người ở vùng dịch về địa phương 
không chấp hành khai báo y tế, do vậy nguy cơ lây lan sang địa bàn Tam Dương là 
rất cao. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 như vậy, song trên địa bàn 
huyện vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền có biếu hiện chủ quan, lơ là trong công 
tác chỉ đạo phòng, chống dịch; hoạt động của Tố Covid cộng đồng, Tố liên gia tự 
quàn ở một số địa phương có biêu hiện lơ là, mất cảnh giác nhât là trong công tác 
quản lý, giám sát công dân đến/về địa phương từ vùng có nguy cơ cao.

Thực hiện Văn bản số 907-CV/TƯ, ngày 08/11/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 
về việc chấn chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chong dịch 
Covid-19, hoạt động của To Covid cộng đồng, Tố liên gia tự quản. Đe tăng cường 
hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 
bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 
phòng, chông dịch Covid-19, các ban ngành, đoàn thế từ huyện đến cơ sở tiếp tục 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tố chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19 nhằm duy trì thành quả huyện đã đạt được trong thời 
gian qua, đồng thời thực hiện tốt nhũng nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt và triến khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, 
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp và các hướng dẫn quy định về 
phòng, chống dịch của Bộ Y tế với tinh thần chủ động, quyết liệt. Người đứng đầu 
cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước BTV 
Huyện ủy khi đe xảy ra vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
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2. ủy ban nhan dân huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dich Covid-19 huyện
- Chủ động mọi điều kiện và các giải pháp, kịch bản ứng phó với dịch bệnh 

theo đúng phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiếm soát hiệu quả dịch Covid- 
19”, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

- Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở các địa 
phương, các cơ sở kinh doanh có điều kiện, những nơi tập trung đông người, những 
nơi tiềm ấn nguy cơ cao về dịch bệnh.

- Tăng cường chỉ đạo kiếm tra công tác phòng, chống dịch ở tất cả các địa 
phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 
lưu trú, ...

3. Đảng ủy các xã, thị trấn
- Chấn chỉnh ngay hoạt động của các Tô Covid cộng đồng, Tô liên gia tự quản 

trong việc rà soát, giám sát tình hình công dân ra/vào địa bàn, nếu công dân trở về địa 
phương từ các tỉnh có dịch yêu cầu đến ngay cơ sở y tế đế khai báo y tế; kịp thời nắm 
và báo cáo di biến động về nhân khấu với chính quyền địa phương đặc biệt là công 
dân trong tổ liên gia ra ngoài huyện, ngoài tỉnh, nhất là các vùng có dịch; tăng cường 
rà soát kịp thời phát hiện, thông báo với chính quyền địa phương nhũng người vi phạm 
trong công tác phòng, chống dịch nhất là trốn khai báo y tế, trốn cách ly.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống 
dịch ở tất cả các địa bàn khu dân cư; gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu đế phát sinh 
dịch bệnh trên địa bàn quản lý.

- Tiếp tục chỉ đạo tăng thời lượng công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền 
thanh của xã đê kịp thời cung câp, cập nhật thông tin lãnh đạo, chỉ đạo và thông tin về 
tình hình dịch Covid-19 hằng ngày; tuyên truyền biếu dương các tập thể, cá nhân tiêu 
biêu có thành tích trong phòng, chống dịch. Địa phương nào thực hiện không tốt Chủ 
tịch UBND xã chịu trách nhiệm.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm ngặt hơn các biện pháp kiểm soát và phòng dịch 
tại các hội nghị, hoạt động tập trung đông người, đám cưới, đám hiếu,...; chỉ đạo 
yêu cầu tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh, các hiệu thuốc phải chú ý phát hiện người 
có dấu hiệu nghi ngờ, điện báo ngay đường dây nóng của các xã, thị trấn để xử lý 
kịp thời.

4 . Đảng ủy Công an huyện
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuần tra, kiêm tra, kiếm soát, siết chặt hon 

nữa công tác quản lý địa bàn; chỉ đạo lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở quản lý chặt 
chẽ các khu dân cư đê quản lý người đi/về, chịu trách nhiệm nếu đê công dân từ các vùng 
dịch về Tam Dương mà không phát hiện được, đê các cơ sở kinh doanh có điều kiện 
(quán karaoke, masage,...) vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

- Chỉ đạo xử lý nghiêm đối với trường hợp không chấp hành nghiêm túc các 
quy định trong công tác phòng, chống dịch gây hậu quả về dịch bệnh đế đảm bao 
tính răn đe của pháp luật.
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5. Đảng ủy Trung tâm Y tế
- Chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn đối với các cơ sở y tế trong toàn huyện theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế về thành lập các Trạm Y tế di động ở các địa bàn dân 
cư khi có dịch; việc bố trí các tủ thuốc ở các cơ quan, đơn vị và phương án truyền 
thông, hướng dẫn đế người dân tự lấy mẫu test nhanh, xét nghiệm.

- Chỉ đạo đấy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin cho các đối tượng theo quy 
đúng quy định; chuẩn bị kỳ các phương án tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 đến 17 tuối khi 
có vắc xin theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế đảm bảo an toàn.

6. Các đồng chí ủ y  viên Ban Thường vụ Huyện ủy, ủ y  viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ huyện được phân công phụ trách các đơn vị, Bí thư các xã, thị trấn, thủ trưởng 
các cơ quan, đon vị trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch tại địa 
phương, cơ quan, đơn vị; chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ Huyện 
ủy về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, phạm vi quản lý.

Đe nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- TT Huyện ủy,
- Trung tâm VH-TT-TT,
- Cổng GTTTĐT huyện,
- CPVP, CVTH,
- Lưu VTHU.

Nguyễn Thanh Quang
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