
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-KT&HT 
V/v thực hiện văn bản số 6236/UBND-

NC1 ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 

Tam Dương, ngày         tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng: TC-KH, KT&HT, LĐTB&XH, 

VH&TT, GD&ĐT huyện; 

- Liên đoàn Lao động huyện; 

- Công an huyện Tam Dương; 

- Trung tâm Y tế Tam Dương; 

- Hội cựu chiến binh huyện; 

- Các tổ kiểm tra của BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Văn bản số 6236/UBND-NC1 ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Sao gửi kèm). 

UBND huyện Tam, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện chỉ đạo các 

đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau: 

 1. Công an huyện Tam Dương 

 Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Công an tỉnh, đề nghị Công an huyện 

triển khai thực hiện nghiêm công tác kiểm soát tại các chốt được giao quản lý. 

 2. Trung tâm Y tế Tam Dương 

 Căn cứ hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Y tế cử cán bộ tham gia làm nhiệm vụ 

đáp ứng được chuyên môn, nghiệp vụ để hướng dẫn phòng, chống dịch, đặc biệt 

xử lý ngay tình huống khi phát hiện trường hợp ho, sốt, nghi nhiễm Covid-19; 

trang bị đủ các thiết bị y tế (khẩu trang, nước sát khuẩn, quần áo bảo hộ,…) cho 

lực lượng kiểm soát tại các chốt, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

 3. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá và Thông tin 

 Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với phòng Văn hoá và 

Thông tin cử cán bộ chuyên môn đáp ứng được nhiệm vụ để hướng dẫn cán bộ tại 

các chốt  cài đặt và sử dụng mã QR Code được kịp thời, góp phần đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch Covid-19. 

 4. Hội cực chiến binh huyện 

 Trên cơ sở hướng dẫn của Hội cựu chiến binh tỉnh, rà soát, lựa chọn những 

đồng chí có đủ sức khoẻ để phối hợp, hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt 

kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. 



 5. Các Tổ kiểm tra phòng, chống dịch của BCĐ phòng chống dịch 

Covid-19 huyện (Tổ kiểm tra); các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và 

Hạ tầng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động huyện 

 Yêu cầu đồng chí Tổ trưởng các các Tổ kiểm tra tiếp tục chỉ đạo các thành 

viên Tổ kiểm tra phối hợp với các các phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ 

tầng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục tăng 

cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở SXKD 

trên địa bàn huyện theo phân công đầu mối đã được UBND tỉnh, UBND huyện 

chỉ đạo tại các văn bản số 3891/UBND-CN3 ngày 22/5/2021; Văn bản số 

4129/UBND-NN1 ngày 01/6/2021; Văn bản số 1760/UBND-KT&HT ngày 

02/6/2021; Văn bản số 1889/UBND-KT&HT ngày 10/6/2021. 

 Việc tổ chức kiểm tra cần có sự phối hợp của các ngành, đơn vị không 

chồng chéo, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Báo 

cáo kết quả thực hiện với UBND huyện, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện. 

 6. Phòng Giáo dục và Đào taọ 

 Căn cứ vào hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào 

tạo chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các đươn vị có liên quan khẩn 

trương kiểm tra cụ thể, có thông báo, yêu cầu giáo viên không tổ chức dậy thêm 

(hình thức tập trung) cho học sinh trong thời điểm, tình hình dịch bệnh Covid-19; 

trường hợp phát hiện, yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định. Báo cáo kết quả thực 

hiện với UBND huyện, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện. 

 7. UBND các xã, thị trấn 

Tiếp tục thực hiện hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra giám sát các doanh nghiệp 

ngoài khu công nghiệp, ngoài cụm công nghiệp có số lao động dưới 50 người 

trên địa bàn xã, thị trấn thực hiện các biện pháp về công tác phòng chống dịch 

Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND huyện, BCĐ 

huyện và các cơ quan chuyên môn có liên quan. Báo cáo kết quả thực hiện với 

UBND huyện, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện. 

 Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả về UBND huyện 

(qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- TTHU, HĐND huyện (b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVPHĐND&UBND huyện; 

- Liên đoàn Lao động huyện (p/h); 

- Lưu: VT, KT&HT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 
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