ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4290 /UBND-VP

Tam Dương, ngày22

tháng 11 năm 2021

V/v thực hiện theo Quyết định số
3180/QĐ-UBND ngày 20/11/2021
của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

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 Quyết định số 3180/QĐ- UBND ngày 22
20/11/2021 của UBND
tỉnh Vĩnh Phúc về việc Ban hành hướng dẫn tạm thời “Tổ chức, thực hiện các biện
pháp cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương trong phòng, chống dịch
COVID-19” trên địa bàn tỉnh (được sao gửi kèm theo). Để đảm bảo an toàn trong
phòng, chống dịch Covid-19 ; phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, tạo
thuận lợi cho người dân. Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 huyện yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện như sau:
Thủ trưởng các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các
xã, thị trấn; Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện,
các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn khẩn trương triển khai,
thực hiện nghiêm các nội dung theo Quyết định số 3180/QĐ - UBND tỉnh ngày
20/11/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Yêu cầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- C,PVP HĐND&UBND huyện;
- Các thành viên BCĐ huyện;
- Lưu: VT.
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