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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; 

- Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Các cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn; 

- UBND xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 6380/UBND-NN1 ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo sự 

an toàn xã hội tỉnh Vĩnh Phúc. UBND huyện Tam Dương yêu cầu các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, UBND xã, 

thị trấn, các cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện 

nghiêm một số nội dung sau: 

I. Thực hiện các biện pháp ngăn chặn nguồn lây nhiễm từ bên ngoài 

vào địa bàn huyện. 

1. Đề nghị công dân của huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc đang sinh 

sống, học tập, làm việc tại các địa phương khác nên ở nguyên địa phương đó cho 

đến khi tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và một số tỉnh lân cận tỉnh Vĩnh Phúc 

được khống chế, kiểm soát. Trong trường hợp bắt buộc phải về huyện, tỉnh, yêu 

cầu phải có các giấy tờ kèm theo (chứng minh là công dân của huyện Tam Dương 

- tỉnh Vĩnh Phúc, không về từ khu vực phong tỏa, cách ly y tế vùng cỏ dịch, giãn 

cách xã hội theo quy định của Chính phủ) và làm xét nghiệm sàng lọc SARS-

CoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ trước khi vào huyện. 

Riêng đối với những người đi về từ vùng dịch (hiện tại đang bị phong tỏa, 

cách ly y tế vùng có dịch, giãn cách xã hội theo quy định của Chỉnh phủ) khi trở 

về huyện phải có kết quà xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV- 2 âm tính. Đồng thời, 

thực hiện biện pháp cách ly y tế tập trung 21 ngày và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm 

sàng lọc SARS-CoV-2 theo quy định. 

 Hết thời gian cách ly y tế tập trung thực hiện cách ly y tế tại nhà 7 ngày, 

tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày. 
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2. Đối với công dân các tỉnh khác đề nghị hạn chế đỉ vào, đi qua địa bàn 

huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc. Trong trường hợp cần thiết phải đi vào, đi 

qua huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc, yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm sàng 

lọc SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ trước khi đi vào, đi qua địa bàn 

huyện. Giao Công an huyện hướng dẫn, phân luồng giao thông, tránh ùn tắc giao 

thông. 

Riêng đối với những người đi vào tỉnh từ vùng dịch (hiện tại đang bị phong 

tỏa, cách ly y tế vùng có dịch, giãn cách xã hội theo quy định của Chỉnh phủ) và ở 

lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phải có kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 

âm tính trong vòng 72 giờ. Đồng thời, thực hiện biện pháp cách ly y tế tập trung 

21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo quy định. 

3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức...từ các Bộ, ngành, cơ quan Trung 

ương, địa phương khác vào huyện Tam Dương làm việc theo yêu cầu, nhiệm vụ 

công việc. 

- Phải xuất trình giấy tờ xác nhận đi công tác, thực hiện nhiệm vụ công vụ; 

- Phải có xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 

72 giờ trước khi vào huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc. 

4. Đối với chuyên gia, cán bộ quản lý, ngườỉ lao động tại các các doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện: Yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản 

xuất kinh doanh, bố trí lao động hợp lý, làm việc trực tuyến để hạn chế việc ra, 

vào tỉnh. Đối với chuyên gia, cán bộ quản lý, người lao động tại các các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh đi về hằng ngày từ huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc 

với các địa phương khác yêu cầu nghỉ lại huyện, hoặc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

cho đến khi dịch bệnh tại các địa phương lân cận được khống chế, kiểm soát. 

Trước khi nghỉ lại địa bàn huyện hoặc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phải xét nghiệm 

sàng lọc SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ; nếu là người đến từ 

vùng dịch (hiện tại đang bị phong tỏa, cách ly y tế vùng cổ dịch, giãn cách xã hội 

theo quy định của Chỉnh phủ); đồng thời, phải thực hiện cách ly y tế tập trung 21 

ngày. 

5. Đối với các xe vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu; cung cấp 

nguyên, vật liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh phải được cấp phép “luồng 

xanh” và phải đáp ứng: Lái xe, người đi cùng trên xe phải xuất trình giấy xác 

nhận xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ và 

phun khử khuẩn y tế phòng chống dịch trước khi vào huyện. 

II. Kiểm soát chặt chẽ nguồn lây nhiễm từ người đang sinh sống, làm 

việc tại huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc đến từ địa phương khác. 

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, học 

tập, làm việc tại huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc, hằng ngày đi về các địa 

phương khác (tỉnh khác) yêu cầu ở lại trong địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cho đến khi 

dịch bệnh tại các tỉnh lân cận được khống chế, kiểm soát. Trường hợp bắt buộc 

phải đi về địa phương khác, khi trở lại huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc yêu 
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cầu phải xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ; 

nếu là người trở về từ vùng dịch (hiện tại đang bị phong tỏa, cách ly y tế vùng có 

dịch, giãn cách xã hội theo quy định của Chỉnh phủ) đồng thời phải thực hiện 

cách ly y tế tập trung 21 ngày. 

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, học 

tập, làm việc tại tỉnh vì yêu cầu nhiệm vụ phải đi công tác, làm việc ngoài tỉnh khi 

trở về tỉnh phải xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 

72 giờ. Trường hợp cần thiết phải cách ly y tế và xét nghiệm sàng lọc SARS-

CoV-2 theo quy định. 

Đối với công dân đang sinh sống tại huyện yêu cầu không đi ra ngoài tỉnh 

khi không cần thiết. Trong trường hợp bắt buộc phải đi ra ngoài tỉnh, yêu cầu phải 

xuất trình xác nhận của cơ quan, đơn vị (nếu đang công tác, lao động tại cơ quan, 

đơn vị), của xã, phường, thị trấn nơi cư trú (đối với các trường hợp còn lại). Khi 

quay trở lại huyện yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 âm 

tính trong vòng 72 giờ; nếu trở về từ vùng dịch (hiện tại đang bị phong tỏa, cách 

ly y tế vùng có dịch, giãn cách xã hội theo quy định của Chính phủ) đồng thời, 

phải thực hiện cách ly y tế tập trung 21 ngày. 

III. Kỉểm soát chặt chẽ nguồn lây nhiễm bên trong huyện. 

Yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể 

nhân dân thực hiện các biện pháp sau: 

1. Chấp hành nghiêm các nội dung tại Quỵết định số 1948/QĐ-UBND ngày 

18/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về một số biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới và Quyết định số 2011/QĐ-

UBND ngày 28/7/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1948/QĐ-

UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. 

2. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 mà UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo, trong đó chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K. 

3. Các hoạt động vận tải: Yêu cầu các đơn vị, cá nhân tham gia vận tải thực 

hiện nghiêm theo Văn bản số 6124/UBND-CN1 ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải.  

IV. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị. 

1. Trung tâm Y tế  

Tăng cường công tác xét nghiệm tầm soát sàng lọc Covid-19 tại các khu 

vực có nguy cơ lây nhiễm cao, nhất là trong các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp; trong các doanh nghiệp, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu dân 

cư...có nguy cơ lây nhiễm cao; đặc biệt quan tâm an toàn và xét nghiệm đối với 

khu cách ly tập trung theo quy định của tỉnh, huyện. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Lao động – TB&XH 
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- Tiếp tục làm việc với các cơ sở lưu trú, khách sạn, đàm phán về giá đế 

công bố công khai tới các doanh nghiệp để các doanh nghiệp lựa chọn làm chỗ 

nghỉ cho chuyên gia, cán bộ quản lý (kể cả nhân viên, công nhân). 

- Xử phạt hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử phạt nghiêm đối với các 

khách sạn, cơ sở lưu trú không cho chuyên gia, cán bộ quản lý, người lao động 

thuê để ở trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 hoặc vi phạm các quy định 

về phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các 

doanh nghiệp; 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong việc đăng ký, bố trí chỗ ở cho 

công nhân lao động nghỉ tại các khu ký túc xá hoặc nhà ở phù hợp đảm bảo an 

toàn phòng, chống dịch bệnh. 

- Phối hợp Công an huyện xây dựng và công bố phương án phân luồng giao 

thông để các địa phương khác; các chủ phương tiện chủ động phương án di 

chuyển, nhằm tránh ùn tắc giao thông tại các chốt cửa ngõ của huyện, tỉnh. 

4. Công an huyện 

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm soát ra 

vào huyện. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, kiên quyết không cho vào 

địa bàn huyện và tỉnh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về 

phòng, chống dịch, cố tình đi vào địa bàn huyện, qua các đường mòn, lối mở….. 

mà không đủ các điều kiện theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

- Quản lý chặt chẽ người nước ngoài cư trú trên địa bàn tỉnh, không để xảy 

ra trường hợp nhập cảnh trái phép; cùng chính quyền các cấp quản lý tốt các 

trường hợp tạm trú trên địa bàn các địa phương. 

- Thành lập các tổ tuần tra để hỗ trợ cho các phương tiện giao thông qua các 

chốt kiểm soát và kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. 

5. UBND các xã, thị trấn  

Chỉ đạo các cấp ủy chi bộ, Trưởng thôn tăng cường sự giám sát của Tổ 

Covid cộng đồng trong việc nắm bắt di biến động của công dân tại địa phương 

quản lý; kịp thời phát hiện, báo cáo UBND xã, thị trấn xử lý nghiêm các trường 

hợp ra, vào địa phương mà không đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19. Yêu cầu các xã, phường, thị trấn chỉ đạo các khu, tổ dân phố thường 

xuyên tuyên truyền các nội dung chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 và nội dung chỉ đạo tại văn bản này trên hệ thống loa truyền thanh để 

mọi người dân biết, thực hiện. 

6. Yêu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp 

- Kiểm soát và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-

19; đồng thời, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện 3 tại chỗ 
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(sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ) phục vụ duy trì sản xuất trong 

trường hợp huyện hoặc tỉnh phải áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

theo Chỉ thị 16 hoặc cao hơn.  

7. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện, Cổng thông tin giao 

tiếp điện tử huyện 

Tăng thời lượng đưa tin về công tác chỉ đạo các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 của tỉnh, huyện; thông tin về xử lý các trường hợp vỉ phạm, không 

chấp hành các quy định về phòng, chổng dịch Covid-19; nêu gương các tổ chức, 

cá nhân tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; những cách làm 

hay, sáng tạo trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Thông tin rộng rãi nội dung chỉ đạo của tỉnh Vĩnh Phúc tại văn bản này tới 

toàn thể nhân dân, các tổ chức, cá nhân và các tỉnh khác biết.  

8. Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn; các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn: 

Triển khai ngay tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh nội dung chỉ đạo tại văn bản này.  

Văn bản này có hiệu lực áp dụng kể từ 00h 00’ ngày 31/7/2021. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Công an 

huyện, Ban Chỉ huy Quân sư huyện; UBND các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị 

trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh;                                  

- Sở Y tế;     

- Sở NN&PTNT                                Để b/c; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an, BCHQS huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

(UBND xã, thị trấn sao gửi các Doanh 

nghiệp trên địa bàn quản lý) 

- Cơ quan đóng trên địa bàn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Đào Hải Nam 
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