
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:           /UBND-VP 

V/v triển khai thực hiện Văn bản số 

4217/UBND-NC1 ngày 02/6/2021 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày        tháng 6  năm 2021 

 

Kính gửi: 
 

- Thành viên Ban chỉ đạo, phòng, chống  

 dịch bệnh Covid-19 huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện; Ban chỉ huy quân sự huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Văn bản số 4217/UBND-NC1 ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (sao 

gửi kèm theo Văn bản số 4217/UBND-NC1), 

Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Về chốt kiểm soát tại vị trí IC4 (xã Kim Long): Giao Công an huyện, Ban 

Chỉ huy quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện, UBND xã Kim Long tăng cường 

kiểm soát chặt chẽ người ra, vào tỉnh tại Chốt IC4 theo đúng chỉ đạo của UBND 

tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh tại mục 1, Văn bản số 4217/UBND-NC1. 

2. Về công tác cách ly y tế tập trung: Giao các thành viên Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện, UBND, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo và thực hiện nghiêm công tác cách ly tập trung 

theo chỉ đạo tại mục 2, Văn bản số 4217/UBND-NC1. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó CTUBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyên; 

- Ông Cường, Tiến Thắng (VP); 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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