
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 
 

Số:           /UBND-VP 
Về việc tiếp tục tăng cường công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid 

– 19 trên địa bàn huyện do các 

công dân đến/về địa phương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Tam Dương, ngày       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; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thủ tướng Chính phủ đồng ý áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 đối với 

16 tỉnh thành phía Nam từ 00h ngày 19-7-2021, thời hạn 14 ngày, để chống 

dịch. Theo đó, ngoài 3 tỉnh, thành đang áp dụng chỉ thị 16 là TP.Hồ Chí Minh, 

Bình Dương và Đồng Nai, sẽ có thêm 16 tỉnh, thành giãn cách theo chỉ thị này 

để chống dịch gồm: Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền 

Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc 

Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau và Kiên Giang. 

Trước diễn biết phức tạp của dịch bệnh tại nhiều tỉnh, thành phố phía 

Nam; dự báo lượng người từ vùng có dịch đi/về Tam Dương - Vĩnh Phúc sẽ tiếp 

tục tăng, di chuyển bằng nhiều phương tiện, đòi hỏi cần có những giải pháp 

quyết liệt, sự cảnh giác của tất cả các lực lượng phòng, chống dịch, sự vào cuộc 

của cả hệ thống chính trị và nhân dân. UBND huyện giao: 

1. Giao Công an huyện: 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế, 

UBND cấp xã, thị trấn và cơ quan liên quan tham mưu biện pháp kiểm soát chặt 

chẽ các nguy cơ dịch xâm nhập từ bên ngoài vào huyện, nhất là các trường hợp 

đến/về Vĩnh Phúc từ vùng dịch bằng các đường tiểu ngạch; Chủ trì, phối hợp 

với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trung tâm Y tế huyện tham mưu triển 

khai các biện pháp nhằm hạn chế và kiểm soát đi lại, đặc biệt là các phương tiện 

giao thông ra vào huyện tránh để lọt người đi từ tỉnh khác về mà không khai báo 

Y tế, xét nghiệm hoặc cách ly (đối với người đến từ vùng có dịch) theo quy 

định.  

Tiếp tục chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các lực lượng công an xã, thị trấn rà 
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soát toàn bộ di biến động của công dân ở các địa phương. Chỉ đạo triển khai 

trong toàn ngành nhiệm vụ cụ thể về phòng, chống dịch Covid-19.  

Chỉ đạo xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch 

theo thẩm quyền. Xem xét khởi tố, điều tra, truy tố đối với các trường hợp 

không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, cố tình không khai báo, khai 

báo không trung thực,...làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.  

2. UBND/BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn: 

- Thống kê người có khả năng đi từ vùng có dịch về theo Văn bản số 

2247/SYT-NVYD ngày 17/7/2021 của Sở Y tế gửi BCĐ huyện (qua Trung tâm 

Y tế huyện) để tổng hợp báo cáo tỉnh. 

- Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, nhất là hệ thống truyền 

thanh ở cơ sở để thông báo đến từng hộ gia đình trong các thôn xóm, làng, xã. 

Giao Tổ Covid cộng đồng tuyên truyền, vận động và yêu cầu từng gia đình có 

người thân đi làm việc, công tác tại các tỉnh, các vùng có dịch vận động và 

thông báo người thân ở lại địa phương đó, hạn chế tối đa việc đi/về Vĩnh Phúc 

đến khi dịch bệnh được khống chế.  

- Trường hợp bất khả kháng phải về huyện Tam Dương – tỉnh Vĩnh 

Phúc, yêu cầu phải BÁO CÁO hoặc THÔNG BÁO trước cho chính quyền, 

BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid -19 của địa phương ngày, giờ, phương tiện 

đi/về. Địa phương báo cáo BCĐ huyện để có xe đặc chủng đưa đón từ sân bay, 

bến xe, kể cả đường tiểu ngạch khác (nếu có) để được xét nghiệm SARS-COV-

2 theo quy định. Các xã, thị trấn gửi đến từng hộ gia đình có con em đi làm ăn 

xa số điện thoại đường dây nóng của địa phương để thuận lợi cho việc khai báo. 

- Đối với người về từ vùng có dịch bắt buộc cách ly theo quy định. 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid - 

19 xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

nếu để lọt người từ địa phương khác, nhất là người đi từ vùng có dịch về đến 

nhà, đến địa phương mà không được khai báo y tế, xét nghiệm và cách ly kịp 

thời theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở NN&PTNT tỉnh; 

- TTHU, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- QS, CA, Y tế huyện; 

- Phòng, ban, đoàn thể thuộc huyện; 

- Đảng ủy, UBND xã, thị trấn trong huyện 

(giao Chủ tịch UBND xã in cho Doanh nghiệp,  

hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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