
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 
 

Số:         /UBND-VP 

V/v thực hiện nghiêm việc tổ chức 

cách ly y tế tập trung phòng, chống 

dịch Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày    tháng 7 năm 2021 

 

 

       Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Ban chỉ đạo các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 2341/SYT-NVYD ngày 22/7/2021 của Sở Y tế 

Vĩnh Phúc v/v thực hiện nghiêm việc tổ chức  cách ly y tế tập trung phòng, 

chống  dịch Covid-19 (sao gửi kèm theo). Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban 

chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị 

trấn thực hiện nghiêm một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Yêu cầu Trung tâm Y tế huyện, Ban CHQS huyện, Công an huyện 

và các lực lượng thường trực thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly y tế 

tập trung trên địa bàn: 

- Phối hợp, duy trì hoạt động các cơ sở cách ly tập trung thực hiện nghiêm 

việc tổ chức cách ly y tế tập trung theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc tại các Văn bản: Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2021 

của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung 

phòng, chống dịch COVID-19”; Văn bản số 1769/BYT-KH-TC ngày 31/3/2020 

của Bộ Y tế về hướng dẫn các tiêu chuẩn, định mức giường cách ly tại cơ sở 

cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số 3176/UBND-VX1 

ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, siết chặt thực hiện cách ly y 

tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh và sau khi hoàn thành cách ly y tế; 

Văn bản số 3561/UBND-KT3 ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo, 

quản lý chặt hoạt động trong cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch 

COVID-19; và các văn bản có liên quan khác. 

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy 

định, trong đó chú trọng việc phòng hộ cho các cán bộ tiếp xúc trực tiếp với 

người cách ly. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thực hiện cách ly y tế tại 

các khu cách ly tập trung trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý 
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nghiêm các trường hợp không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế, để lây nhiễm chéo 

trong khu cách ly và từ khu cách ly ra ngoài cộng đồng. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Phối hợp với Ban CHQS huyện Công an huyện và các cơ quan liên quan 

rà soát lại toàn bộ các quy trình tiếp nhận, tổ chức cách ly, bàn giao sau hoàn 

thành cách ly y tế tập trung tại các địa điểm tổ chức cách ly y tế phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các cán bộ y tế tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các địa điểm 

cách ly y tế bảo đảm các điều kiện phòng phòng, chống dịch Covid-19 theo 

đúng quy định, nhất là phòng hộ cá nhân. 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị 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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