
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-KT&HT 
V/v thành lập Tổ kiểm tra thực hiện công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với 

hoạt động của các Doanh nghiệp; Công tác 

quản lý vận tải liên tỉnh; Công tác quản lý 

hoạt động tại các Chợ; Công tác quản lý 

hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

ăn uống, lưu trú trên địa bàn huyện 

Tam Dương, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Tổ kiểm tra theo quyết định số 879/QĐ-BCĐ ngày 

07/11/2021 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện 

(Gọi tắt là Tổ kiểm tra); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 xã, thị trấn. 

 Ngày 07/11/2021 BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tam Dương 

ban hành Quyết định số 879/QĐ-BCĐ về việc kiện toàn Tổ kiểm tra việc thực 

hiện công tác phòng, chống dịch covid-19 đối với hoạt động của các Doanh 

nghiệp; Công tác quản lý vận tải liên tỉnh; Công tác quản lý hoạt động tại các 

Chợ trên địa bàn huyện Tam Dương.  

 Để tăng cường trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp trong công 

tác phòng, chống dịch, ngăn chặn, kiểm soát ngay dịch bệnh, không để lan rộng 

trong cộng đồng theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND 

tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.  

UBND huyện Tam Dương yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch covid-19 xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ sau: 

 1. UBND các xã, thị trấn,; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 xã, thị trấn 

 - Thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch covid-

19 đối với hoạt động của các Doanh nghiệp; Công tác quản lý vận tải liên tỉnh; 

Công tác quản lý hoạt động tại các Chợ; Công tác quản lý hoạt động của các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú trên địa bàn quản lý. 

 - Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19 theo thẩm quyền; tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra về UBND huyện, 

BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện và Tổ kiểm tra. 

 - Chỉ đạo Tổ kiểm tra của xã, thị trấn kết nối với Tổ kiểm tra của huyện 

(qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) để thành lập nhóm Zalo để kịp thời cung cấp thông 

tin và hỗ trợ trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm về công tác phòng dịch theo quy định  

(Dự thảo mẫu Quyết định tham khảo kèm theo) 



 2. Tổ kiểm tra theo Quyết định số 879/QĐ-BCĐ ngày 07/11/2021 của 

BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện 

 - Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2 quyết Quyết định số 

879/QĐ-BCĐ ngày 07/11/2021 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện. 

 - Trong quá trình kiểm tra, phối hợp với Tổ kiểm tra của các xã, thị trấn 

báo cáo UBND huyện xử lý những trường hợp vi phạm quy định về phòng, 

chống dịch Covid-19 vượt thẩm quyền của UBND xã, thị trấn. 

 Yêu cầu Chủ tịch UBND xã, thị trấn; Tổ trưởng Tổ kiểm tra khẩn trương, 

thực hiện tốt nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như k/g; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVPHĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 
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