
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:           /UBND-VP 

V/v thực hiện Văn bản 275-

TB/TU ngày 03/6/2021 của Tỉnh 

ủy và Văn bản số 4332/CV-BCĐ 

của Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 tỉnh 

  

CỘNG HÒA 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 275-TB/TU ngày 03/6/2021 của Tỉnh ủy thông báo 

nhanh ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về triển khai các giải pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 và  Văn bản số 4332/CV-BCĐ ngày 04/6/2021 của ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về việc thực hiện Thông báo 275-

TB/TU ngày 03/6/2021 của Thường trực Tỉnh ủy (gửi kèm Văn bản 275-TB/TU và 

Văn bản 4332/CV-BCĐ), 

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

huyện Phùng Mạnh Thắng chỉ đạo như sau: 

1. Giao Trung tâm Y tế huyện: 

- Phối hợp cùng với Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu UBND 

huyện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch về tiếp nhận, bảo quản, phân phối và triển 

khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2022 trên 

cơ sở bám sát kế hoạch và sự điều chỉnh, bổ sung của UBND tỉnh; trong đó, xây 

dựng phương án tiêm vắc xin cho các doanh nghiệp khi có đủ vắc xin, nhất là các 

doanh nghiệp có đông công nhân; không để ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao 

động và gián đoạn hoạt động sản xuất của doanh nghiệp do người lao động có tác 

dụng phụ sau tiêm. Có tiêu chí xác định thứ tự ưu tiên đối với các doanh nghiệp 

trong việc tiêm vắc xin do nguồn cung còn hạn chế. Báo cáo nhanh Phó Chủ tịch 

UBND huyện Lê Xuân Bình trước ngày 9/6/2021 để báo cáo UBND tỉnh. 

- Thường xuyên, định kỳ cập nhật thông tin phác đồ điều trị bệnh nhân mắc 

Covid-19 và tập huấn cho lực lượng cán bộ, y bác sỹ thuộc Trung tâm y tế huyện 

để chủ động trong phương án điều trị trong trường họp dịch bùng phát diện rộng; 

Báo cáo kết quả thực hiện với Trưởng Ban chỉ đạo huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, cơ quan liên quan xây dựng 

kịch bản phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với các khu nhà trọ, nhất là các 

khu vực có nhiều người lưu trú. Gắn trách nhiệm chủ nhà trọ trong việc phòng, 
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chống dịch bệnh đối với cộng đồng dân cư xung quanh. Báo cáo nhanh Phó Chủ 

tịch UBND huyện Lê Xuân Bình trước 9h ngày 6/6/2021. 

2. Đề nghị ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp UBND các xã, thị trấn, 

các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo các Tổ Covid cộng đồng đối với 

các nhiệm vụ được giao tại mục 3 Thông báo số 275-TB/TU gửi kèm nêu trên. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND  tỉnh; 

- Sở Y tế;                                         (Để b/c;)                                                     

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, CPCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Lê Xuân Bình 
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