
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

            Số:             /UBND-VP 
V/v thực hiện một số biện pháp khẩn  

cấp phòng, chống dịch COVID-19 đối với 

cán bộ từ thành phố Hà Nội làm việc tại 

các phòng, ban, cơ quan, đơn vị 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Dương, ngày      tháng 7 năm 2021 

 

 

                          Kính gửi:  

- Các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy;  

- UBMTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- Công an, Ban chỉ huy quân sự; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 6123/UBND-VX1 ngày 24/7/2021 về việc thực hiện 

một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bản tỉnh đối 

với người từ thành phố Hà Nội về/đến tỉnh Vĩnh Phúc; Văn bản số 6127/UBND-

CN3 ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai nhiệm vụ 

phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh trong điều kiện mới; Văn bản 6129/CV-BCĐ ngày 25/7/2021 của Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về việc điều chỉnh, làm rõ một số nội 

dung thực hiện các biện pháp cấp bách tại Văn bản số 6123/UBND-VX1 ngày 

24/7/2021 (gửi kèm Văn bản 6123/UBND-VX1, 6127/UBND-CN3 và 6129/CV-

BCĐ), 

Về việc này, đồng chí Chủ tịch UBND huyện-Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 huyện yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị 

trấn (như trên) tuyên truyền, chỉ đạo, thông báo, quán triệt việc tuân thủ các quy 

định tại Công văn số 6123/UBND-VX1, 6127/UBND-CN3 ngày 24/7/2021 của 

UBND tỉnh và Văn bản 6129/CV-BCĐ ngày 25/7/2021 của Ban chỉ đạo tỉnh tới 

cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp 

nhất là các cán bộ, viên chức, người lao động sinh sống tại Hà Nội hoặc địa 

phương có dịch đang làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện. Tổ chức thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

ngay tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

2. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện: 

-  Khẩn trương chỉ đạo lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động của đơn vị (thuộc các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy; 

UBMTTQ và các đoàn thể huyện; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND 



 
 

huyện) đang sinh sống tại Hà Nội gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) và 

địa chỉ email: noivu.tamduong@vinhphuc.gov.vn trước 16h00, ngày 29/7/2021 

để tổng hợp. Giao Phòng Nội vụ đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND huyện qua 

Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

 - Thông báo tới toàn thể số cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động sinh sống tại Hà Nội hoặc địa phương có dịch (thuộc các ban xây dựng 

Đảng và Văn phòng Huyện ủy; UBMTTQ và các đoàn thể huyện; các phòng, 

ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện) tự sắp sếp, bố trí nơi ăn nghỉ lại tại huyện 

hoặc địa phương an toàn dịch. Trong trường hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo, 

đề xuất ngay UBND, Ban chỉ đạo huyện xem xét, giải quyết. 

UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh b/c); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 

- UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ PCV covid-19 huyện; 

- Lưu: VT, BCĐ. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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