
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:         /UBND-VP 

V/v thực hiện một số biện pháp chủ 

động, tăng cường phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày 07 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 (được sao gửi kèm theo). 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến đặc biệt nghiêm trọng tại một 

số tỉnh, thành khu vực phía Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Phú 

Yên, Đồng Tháp…Một số tỉnh, thành phố tiếp giáp Vĩnh Phúc như Bắc Giang, 

Bắc Ninh, Hà Nội hàng ngày vẫn xuất hiện các ca dương tính mới. 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 thực hiện nghiêm một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Các cấp, các ngành, các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp đóng 

trên địa bàn và toàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như 

chống giặc”, cảnh giác chống dịch ở mức cao nhất; tuyệt đối không lơ là, chủ 

quan; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, 

vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch hiệu quả; tiếp tục thực hiện 

nghiêm, quyết liệt hơn nữa các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, UBND tỉnh, 

Ban chỉ đạo tỉnh, Huyện ủy - UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. 

2. Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Ban CHQS huyện, UBND các 

xã, thị trấn rà soát ngay các trường hợp 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 
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từ ngày 22/6/2021 đến nay) và làm xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-COV-2; 

Thông báo, động viên đến từng hộ gia đình có con em sinh sống và làm việc ở 

các tỉnh phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Phú Yên, Đồng 

Tháp…), từ các vùng dịch không nên về địa phương khi không cần thiết, đối với 

các trường hợp về địa phương phải thực hiện khai báo y tế kịp thời theo quy định. 

3. 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. 

4. Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Liên đoàn lao động 

huyện, phòng Lao động TB&XH, các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn 

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,... 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. 

- 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. 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 Cocid-

19 thì có chế tài xử lý ngay. 

5. Công an huyện, Ban CHQS huyện: Chỉ đạo lực lượng công an, quân sự 

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. 

6. Giao phòng Văn hóa - TT, trung tâm Văn hóa - TT - TT huyện tăng 

cường công tác tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, loa phát thanh và xe 

tuyên truyền lưu động yêu cầu người dân tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác, tự 

bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng, thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không chủ quan lơ là. Thực hiện 

tốt thông điệp 5K gồm khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - 
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khai báo y tế. Yêu cầu đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng 

và các nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Hạn chế tổ chức các sự kiện tập 

trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tam Dương và các 

đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, vận động đoàn viên, hội 

viên và nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục vận 

động các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, 

chống dịch. Tăng cường hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, yêu cầu thực hiện 

tốt việc tổ chức và hoạt động hiệu quả theo quy định tại Văn bản số 4256/CV-

BCĐ ngày 02/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về 

hướng dẫn ban hành quy chế về tổ chức, hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng. 

Trong đó, tập trung truy vết, khoanh vùng, phát hiện nhanh, kịp thời rà soát người 

trở về từ vùng dịch, 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. 

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;                                    Để b/c; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, CPCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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