
UBND HUYỆN TAM DƯƠNG 

BCĐ PCDB COVID-19 

 

Số:           /CV-BCĐ 

V/v thực hiện Văn bản 10282/CV-

BCĐ ngày 18/11/2021 của BCĐ 

PCDBB Covid-19 tỉnh  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày        tháng 11  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- Các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn; 

- UBND, BCĐ các xã, thị trấn. 
 

      

Thực hiện Văn bản số 10282/CV-BCĐ ngày 18/11/2021 của Ban chỉ đạo 

PCDB Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc v/v tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (được sao gửi kèm theo). Để kịp thời ngăn 

chặn dịch bệnh lây lan trên địa bàn; với mục tiêu: Xét nghiệm nhanh, khoanh vùng 

gọn, tách F0 ra khỏi cộng đồng, nhanh chóng ồn định trở về trạng thái bình thường; 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện yêu cầu Thủ trưởng các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên 

địa bàn: Rà soát các nguy cơ liên quan; tổ chức xét nghiệm tầm soát; thông báo 

và tạm thời cho các đối tượng nghi ngờ Covid-19 nghỉ làm việc, chờ xét nghiệm 

khẳng định âm tính với SAR-CoV-2 mới trở lại làm việc. 

2. Công an huyện: Tăng cường quản lý chặt địa bàn; Phối hợp truy vết 

triệt để các trường hợp liên quan. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tăng cường quản lý chặt, đảm bảo cơ sở vật 

chất, đảm bảo an toàn, không để lây lan dịch bệnh các khu cách ly y tế tập trung. 

4. Trung tâm Y tế: Bảo đảm đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, 

trang thiết bị y tế, thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, hóa chất... để sẵn sàng kích hoạt 

Cơ sở điều trị người bệnh COVTD-19 cấp huyện. 

5. UBND/BCĐ các xã, thị trấn 

- Khẩn trương rà soát nguy cơ liên quan; tăng cường xét nghiệm tầm soát; 

Kiểm soát 100% các khu vực nguy cơ cao. 

- Chỉ đạo các Tổ Covid Cộng đồng, Tổ liên gia tự quản tăng cường rà 

soát, phát hiện, giám sát người đến/về từ các vùng nguy cơ cao để có các biện 

pháp giám sát, cách ly y tế phù hợp. 



- Chỉ đạo các nhà thuốc trên địa bàn phải khai thác triệt để thông tin liên 

quan đến người có dấu hiệu sốt, ho, đau họng đến mua thuốc tại các nhà thuốc để 

cung cấp cho cơ quan y tế gần nhất. 

- Phát động phong trào 100% các hộ gia đình có người thường xuyên di 

chuyển giữa các địa phương có tủ thuốc gia đình và chủ động tự xét nghiệm sàng 

lọc COVID-19 định kỳ hoặc ngay khi ra/vào huyện. 

- Chủ động các nội dung truyền thông, tuyên truyền, phát trên loa truyền 

thanh ít nhất 03 lần/ngày. 

Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn và 

các trường học, doanh nghiệp trên địa bàn khẩn trương triển khai, thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- TT HU; TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCTUBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyên; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lê Xuân Bình  
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