
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày  18  tháng 7 năm 2021 
 

 

Kính gửi:   

- Các Phòng, Ban, cơ quan, Đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- UBND các xã, thị trấn  

 

Uỷ ban nhân dân huyện nhận được Văn bản số 5918/UBND-VX1 ngày 

16/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Thông báo số 186/TB-VPCP và Công văn số 4777/VPCP ngày 

15/7/2021 (sao gửi kèm theo Văn bản số 5819/UBND-VX1, Thông báo số 186/TB-

VPCP, Văn bản số 4777/VPCP-QHĐP),  

Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 huyện yêu cầu:  

1. Chủ tịch UBND/Trưởng Ban chỉ đạo các xã, thị trấn:  

1.1 Chỉ đạo rà soát, thống kê số lượng người có thể về hoặc đăng ký về quê 

từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch để tổng hợp báo cáo UBND huyện 

trước 10h00 ngày 18/7/2021 (qua Trung Y tế huyện - cơ quan Thường trực Ban 

chỉ đạo huyện) để xem xét dự kiến nơi cách ly y tế tập trung.  

1.2 Chuẩn bị kỹ phương án đưa đón công dân; chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly 

tập trung; cách ly tại nhà sau khi hoàn thành cách ly tập trung đảm bảo thuận lợi 

nhất cho người dân, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch.  

1.3 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời xin ý 

kiến Ban chỉ đạo huyện để chỉ đạo, giải quyết. Tuyệt đối không để sai sót; lọt các 

trường hợp người đến/về từ vùng dịch mà không được xét nghiệm, cách ly kịp thời 

theo quy định.   

2. Trung tâm  Y tế huyện (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo huyện): 

 2.1 Tổng hợp số lượng người có thể về hoặc đăng ký về quê từ thành phố Hồ 

Chí Minh và các tỉnh có dịch, báo cáo UBND huyện trước 16h00 ngày 18/7/2021.   
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2.2 Đề xuất việc xét nghiệm với công dân trở về từ vùng dịch phù hợp với 

diễn biến tình hình dịch bệnh và khả năng của địa phương; báo cáo UBND huyện 

trong ngày 18/7/2021. 

 3. Ban Chỉ huy quân sự huyện:  

3.1 Chủ trì, phối hợp với Công an huyện; Trung tâm Y tế huyện tổng hợp 

công suất các khu cách ly hiện có; công suất cách ly dự kiến tối đa của địa phương; 

báo cáo UBND huyện trước 16h00 ngày 19/7/2021. 

 3.2 Tham mưu cho UBND huyện/Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 

huyện chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly của huyện để thực hiện cách ly công dân 

trở về địa phương trong trường hợp các khu cách ly tại các huyện thành phố đã quá 

tải. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND/Trưởng Ban chỉ đạo các xã, thị trấn; Chỉ huy 

trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện; Giám đốc Trung tâm  Y tế huyện, các cơ quan, 

đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó CTUBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyên; 

- Ông Cường (VP); 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-19T14:16:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đào Hải Nam<namdh3@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-19T17:56:53+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-19T17:56:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-19T17:56:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




