
UBND HUYỆN TAM DƯƠNG 

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH, 

BỆNH COVID-19 HUYỆN 

 

Số:        /CV -BCĐ 
V/v thực hiện Công điện 02/CĐ-BCĐ 

ngày 6/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống Covid – 19 tỉnh “Về việc triển 

khai một số biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa 

bàn tỉnh” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

  Tam Dương, ngày 6 tháng 7 năm 2021 
 

 

 

        Kính gửi: 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Trưởng Công an huyện; 

- Chỉ huy trưởng - Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đóng                            

trên địa bàn; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-BCĐ ngày 6/7/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống Covid – 19 tỉnh “Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh”. Để chủ động, quyết 

liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhằm giữ vững thành 

quả công tác phòng, chống dịch trong thời gian vừa qua, kiên quyết hạn chế đến 

mức thấp nhất nguy cơ xâm nhập dịch bệnh và bùng phát dịch trên địa bàn 

huyện. Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống COVID – 

19 huyện yêu cầu: Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Ban CHQS huyện, 

các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học 

đóng trên địa bàn, các trường học, UBND xã, thị trấn từ 10h ngày 6/7/2021 

thực hiện ngay các nội dung sau: 

1. Rà soát ngay lập tức người đến/về huyện Tam Dương từ vùng dịch , 

đặc biệt là các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh phía Nam: Thành phố Hồ 

Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai…những người đi máy bay, đi từ sân bay về 

các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong vòng 14 ngày qua (kể 

từ ngày 22/6/2021 đến nay) và làm xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-COV-2. 

2. Áp dụng cách ly y tế và xét nghiệm đối với người đến từ vùng đang 

có dịch:  

- Áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung theo quy định (21 ngày) 

đối với người đến/về huyện Tam Dương từ tất cả các khu vực từ thành phố Hồ 

Chí Minh, các khu vực, điểm dịch và vùng đang phong tỏa theo Chỉ thị 16/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ thuộc từ các tỉnh, thành phố đang có dịch từ 

ngày 6/7/2021 cho đến khi có thông báo mới. Lấy mẫu xét nghiệm SARS-



CoV-2 đối với các trường hợp cách ly tập trung vào các ngày thứ nhất, thứ 7, 14 

và 20. 

- Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà theo quy định (14 ngày) và xét 

nghiệm đối với người đến/về huyện từ các điểm đang có dịch của các tỉnh, 

thành phố từ 6/7/2021 cho đến khi có thông báo mới. Lấy mẫu 2 lần đối với các 

trường hợp này cách ly tại nhà vào các ngày thứ nhất và ngày kết thúc cách ly.  

Các văn bản trước đây quy định về nội dung: Cách ly y tế và xét nghiệm 

đối với người đến từ vùng đang có dịch (như văn bản số 5137/CV-BCĐ ngày 

29/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh…UBND huyện đã có 

văn bản hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện) hết hiệu lực kể từ khi văn bản này 

được ban hành. Các nội dung khác liên quan đến công tác phòng, chống dịch 

được giữ nguyên theo các văn bản đã được quy định. 

3. UBND các xã, thị trấn:  

- Chỉ đạo Tổ COVID cộng đồng thần tốc, kiểm tra, tiến hành rà soát các 

trường hợp đi từ các vùng đang có dịch về từ địa bàn, đặc biệt là từ Thành phố 

Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phía Nam về để thực hiện ngay các biện pháp 

phòng, chống dịch phù hợp theo quy định. 

- Chỉ đạo, tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm 

5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế) và 

“4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch COVID - 19. 

- Tập trung cao độ trong việc chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp chủ 

động phòng, chống dịch tại Văn bản số 5214/UBND-VX1 ngày 30/6/2021 của 

UBND tỉnh. Đặc biệt đối với các khu vực trọng yếu có nguy cơ lây nhiễm cao: 

Đối với khu dân cư, khu nhà trọ, khu vực có nhiều người lưu trú: Giao 

UBND các xã, thị trấn quyết liệt chỉ đạo: Thực hiện nghiêm Phương án số 

4012/PA-BCĐ ngày 26/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 trong khu dân cư; Phương án số 

4520/PA- BCĐ ngày 10/6/2021 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong 

Khu nhà trọ/Khu vực có nhiều người lưu trú và Kịch bản số 1525 /KB-SYT 

ngày 05/6/2021 của Sở Y tế về xử lý tình huống khẩn cấp khi có ca bệnh trong 

Khu nhà trọ đã được BCĐ PCD tỉnh phê duyệt (các văn bản này huyện đã có 

văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện trên địa bàn huyện). 

4. Công an huyện: Chỉ đạo lực lượng công an từ huyện đến cơ sở phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát các trường 

hợp nhập cảnh vào các địa phương trong huyện; các trường hợp đi từ vùng có 

dịch về, đặc biệt từ các tỉnh, thành phố phía Nam. Triển khai ngay các biện pháp 

nghiệp vụ để nắm bắt thông tin về các trường hợp này và phối hợp với Trung 

tâm Y tế để có biện pháp phòng dịch theo quy định. 

5. Trung tâm Y tế huyện: 

- Phối hợp với Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các cơ quan, 

đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai, tăng 

cường kiểm tra, rà soát các trường hợp nhập cảnh vào các địa phương trong 



huyện; các trường hợp đi từ vùng có dịch về, đặc biệt từ các tỉnh, thành phố 

phía Nam. Triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ để có biện pháp phòng dịch 

theo quy định. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế các xã, thị trấn khẩn trương, thần tốc phối hợp 

với Công an xã, Quân sự xã, các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, điều tra dịch 

tễ, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm ngay cho các trường hợp là vòng 1 (Fl) liên 

quan đến các ca dương tính. 

- Phối hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện chỉ đạo các cơ sở y tế, nhất 

là các cơ sở khám chữa bệnh, phòng khám tư nhân thực hiện nghiêm ngặt, chặt 

chẽ công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị y tế theo chỉ đạo tại Văn bản số 

5214/UBND-VX1 ngày 30/6/2021. 

- Thực hiện chặt chẽ công tác khám, sàng lọc, phân luồng các bệnh nhân 

có yếu tố dịch tễ từ vùng dịch về, có các biểu hiện triệu chứng ho, sốt, khó 

thở,....thực hiện việc xét nghiệm tầm soát các đối tượng nguy cơ theo quy định. 

- Kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND huyện, BCĐ huyện các biện 

pháp mạnh để kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn huyện. Chủ động phối hợp 

với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và tham mưu triển khai các văn bản chỉ 

đạo của Sở Y tế tỉnh trong việc thực hiện Công điện 02/CĐ-BCĐ để thực hiện 

các xét nghiệm cho các đối tượng (tại mục 1, mục 2 của văn bản này) kịp thời. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

- Phối hợp với Công an huyện, các địa phương liên quan thực hiện ngay 

việc kê khai danh sách hành khách, hành trình di chuyển, lịch trình tiếp xúc của 

người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải từ vùng dịch, từ sân bay,... 

vào tỉnh và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của các đơn 

vị kinh doanh vận tải, Ban quản lý bến xe, Trạm dừng nghỉ trên các quốc lộ, 

tỉnh lộ trên địa bàn huyện; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm theo quy định. Trường hợp phát hiện có người nhiễm 

SARS-CoV-2 trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh phải 

thông báo ngay cho cơ quan kiểm soát, phòng chống dịch nơi gần nhất và các 

địa phương liên quan biết để tổ chức thần tốc truy vết, xử lý triệt để ổ dịch, 

tránh lây lan ra cộng đồng. 

- Tập trung cao độ trong việc chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp chủ 

động phòng, chống dịch tại Văn bản số 5214/UBND-VX1 ngày 30/6/2021 của 

UBND tỉnh. Đặc biệt đối với các khu vực trọng yếu có nguy cơ lây nhiễm cao: 

Các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu, cụm công nghiệp, các khu 

chợ, siêu thị, trung tâm thương mại,...;  

- Thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 theo chức năng, nhiệm vụ ban, ngành quản lý; chỉ đạo các cơ 

sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm các nội dung tại Văn bản số 

4985/UBND-CN3 ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh; vận hành Tổ an toàn 

COVID trong các doanh nghiệp sát sao, hiệu quả, thực chất. Trong quá trình 

quản lý hoạt động, nếu phát hiện các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm trong 



công tác phòng chống dịch COVID-19 thì có chế tài xử lý ngay. 

7. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Phối hợp Công an huyện, Trung tâm Y 

tế huyện, các đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện việc kiểm 

tra, rà soát các điều kiện của cơ sở cách ly tập trung của huyện để sẵn sàng tiếp 

nhận, cách ly, quản lý cách ly các trường hợp phải cách ly tập trung theo quy 

định. 

8. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể huyện chỉ đạo 

Ủy ban MTTQ xã, thị trấn, Mặt trận địa bàn khu dân cư, các tổ chức thành viên 

tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Tổ Covid cộng 

đồng để hoạt động thực sự có hiệu quả. Tiến hành kiểm tra, rà soát ngay các 

trường hợp đi từ các vùng đang có dịch về địa bàn, đặc biệt là từ thành phố Hồ 

Chí Minh, các tỉnh, thành phía Nam về để kịp thời thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp theo quy định. 

9. Đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí 

là thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm khẩn trương chỉ đạo thực hiện 

nghiêm các nội dung trên với địa phương, lĩnh vực mình phụ trách. 

10. Yêu cầu Thủ trưởng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, trường học trên địa bàn chỉ đạo quyết liệt các nội dung nêu trên; nâng 

cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch nhằm bảo vệ thành 

quả trong công tác phòng chống dịch thời gian qua. Chịu trách nhiệm toàn diện, 

tuyệt đối về triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo ngành, địa phương 

quản lý. 

- Tập trung cao độ trong việc chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp chủ 

động phòng, chống dịch tại Văn bản số 5214/UBND-VX1 ngày 30/6/2021 của 

UBND tỉnh. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Trung tâm Y 

tế huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sư huyện; UBND các xã, thị trấn, 

các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh;                                  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Y tế;     

- Sở NN&PTNT;                                Để b/c; 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ Covid-19 huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an, BCHQS huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Cơ quan,doanh nghiệp đóng trên địa bàn; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lê Xuân Bình 
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