
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 
 

Số:         /UBND-VP 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Dương, ngày 05 tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các phòng, ban cơ quan thuộc UBND huyện;  

- Trung tâm Y tế huyện;  

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ quy cơ và các biện 

pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19” và Văn bản 

4348/UBND-VX1 ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định 

số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia (sao gửi kèm 

theo).  

Ngày 09/6/2021, UBND huyện đã ban hành Văn bản 1877/UBND-VP về 

việc thực hiện Văn bản 4348/UBND-VX1 ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm 

chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản 1877/UBND-VP nêu trên. 

Ngoài các nội dung đã giao tai Văn bản Văn bản 1877/UBND-VP, Chủ tịch 

UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện giao 

Trung tâm Y tế huyện chủ trì phối hợp với phòng Tư pháp, Văn phòng 

HĐND&UBND huyện, Kinh tế và Hạ tầng huyện và các cơ quan, đơn vị liên 

quan tham mưu XÂY DỰNG Quyết định ban hành “Quy định đánh giá mức độ 

quy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19” trên địa bàn huyện. 

Yêu cầu các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Đào Hải Nam 
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