
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 chỉ đạo thực hiện công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 tại 

chợ Me 

 

Tam Dương, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;  

- UBND thị trấn Hợp Hoà. 

 

 Trước tình hình yếu tố dịch tễ liên quan đến trường hợp ông Lê Thanh Thủy 

SN:1972 ở xã Bàn Giản, Lập Thạch có kết quả xét nghiệm PCR dương tích với 

SAR-COVI-2 vào 02 giờ sáng ngày 23/11/2021 có đến Chợ Me, thị trấn Hợp Hòa 

vào khoảng 08h30 – 09h15 phút ngày 20/11/2021. 

 UBND huyện Tam Dương yêu cầu thực hiện quyết liệt và thần tốc các 

nhiệm vụ sau: 

 1. UBND thị trấn Hợp Hoà 

 - Cho tạm thời dừng hoạt động chợ Me trong thời gian 72 giờ (3 ngày) đưa 

hoạt động Chợ trở lại trạng thái bình thường mới, thời gian dừng hoạt động Chợ 

bắt đầu kể từ ngày 23/11/2021.  

Trong thời gian dừng hoạt động Chợ, phải bố trí Chợ tạm theo hướng dẫn 

tại văn bản số 1236/SCTQLTM&HTQT ngày 14/8/2021 của Sở Công thương V/v 

đề xuất, bố trí địa điểm tạm thời để chủ động thay thế trong trường hợp chợ bị 

đóng cửa. 

- Phối hợp với Công an huyện, Trung tâm y tế huyện khẩn trương, thần tốc 

truy vết, xét nghiệm nhanh để tách người nhiễm Covid-19 (nếu có) ra khỏi cộng 

đồng; đồng thời khoanh vùng hẹp, sử lý triệt để, tránh lây nhiễm ra cộng đồng; rà 

soát toàn bộ khu vực có liên quan đến Chợ trung tâm huyện (Chợ Me). 

 - Thực hiện nghiêm 4 tại chỗ: Thẩm quyền tại chỗ, nhân lực tại chỗ, phương 

tiện tại chỗ, gắn trách nhiệm tại chỗ. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống dịch tại 

các Chợ trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 

18/CT-CTUBND ngày 21/11/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 



 2.  Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống dịch tại 

các Chợ trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 

18/CT-CTUBND ngày 21/11/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

 Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

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

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVPHĐND&UBND huyện; 

- Trung tâm y tế; 

- Công an huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;  

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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