
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG  

 

Số:           /UBND-VP 
V/v thực hiện Quyết định 

2519/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 

của UBND tỉnh về một số biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong 

tình hình mới 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Dương, ngày 12 tháng 9 năm 2021 

   Kính gửi: 

 

 

- Các thành viên Ban chỉ đạo phòng,  

   chống dịch COVID-19 huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan, ban, ngành ở huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban chỉ huy quân sự huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

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

- Các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Quyết định 2519/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh về 

một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình 

hình mới (gửi kèm Quyết định 2519/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh), 

UBND huyện chỉ đạo áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện kể từ 00 giờ 00 phút ngày 

13/9/2021, cụ thể như sau: 

1. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

theo khuyến cáo của Bộ Y tế (5K). 

2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây 

dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị một cách phù hợp bảo đảm an toàn 

cho cán bộ, nhân viên; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần 

thiết, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời gian, thời hiệu 

theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh 

nghiệp. 

3. Các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống 

COVID-19 theo quy định và phải thực hiện một sô điêu kiện sau: 

a) Các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, các doanh nghiệp, các cơ sở 

kinh doanh phải xây dựng Phương án phòng, chống dịch COVID-19 chi tiết, cụ 

thể; phải ký cam kết với chính quyền về việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

COVTD-19; thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVTD-19 theo đúng 

quy định. Yêu cầu phải kiểm soát, đo thân nhiệt 100% khách vào; ứng dụng công 
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nghệ thông tin trong quản lý, khai báo y tế, phát hiện tiếp xúc gần theo quy định. 

b) Cho phép cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, cán bộ quản lý, 

công nhân, người lao động (hiện đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản 

xuất, kỉnh doanh trên địa bàn huyện) và các chuyên gia, người lao động có giao 

kết hợp đồng với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện sinh sống tại những 

khu vực đang áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (tính từ 

phạm vi cấp xã) hàng ngày được phép đi/đến huyện làm việc, không phải cách ly 

y tế nhưng phải có kết quả xét nghiệm SARS- CoV-2 bằng phương pháp Test 

nhanh kháng nguyên hoặc Realtime-RT-PCR (Sau đây gọi chung là xét nghiệm 

SARS-CoV-2) âm tính trong vòng 72 giờ. Các cá nhân phải có cam kết với cơ 

quan, doanh nghiệp và cơ quan, doanh nghiệp phải có cam kết với chính quyền 

địa phương về việc đảm bảo an toàn không phát sinh dịch bệnh từ bên ngoài vào 

địa bàn tỉnh, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, đảm bào thực hiện theo 

đúng phương châm 1 cung đường 2 điểm đến và phải sử dụng phương tiện vận 

chuyển có sự quản lý, giám sát của Sở Giao thông vận tải, có hợp đồng xe vận 

chuyển hành khách cố định. Các doanh nghiệp, cá nhân chịu hoàn toàn trách 

nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quy định và để dịch xâm nhập từ các đối 

tượng trên vào tỉnh. 

c) Cho phép giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động hiện đang làm 

việc, học tập tại trường học trên địa bàn huyện sinh sống tại những khu vực đang 

áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (tính từ phạm vi cấp xã) 

hàng ngày được phép đi/đến huyện dạy, học, không phải cách ly y tế nhưng phải 

xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 07 ngày/lần. Các cá nhân phải có cam kết với 

cơ quan, trường học và cơ quan, trường học phải có cam kết với chính quyền địa 

phương về việc đảm bảo an toàn không phát sinh dịch bệnh từ bên ngoài vào địa 

bàn tỉnh, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, đảm bảo thực hiện theo đúng 

phương châm 1 cung đường 2 điểm đến. Các trường học, giáo viên, học sinh, 

sinh viên chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quy định và để 

dịch xâm nhập từ các đối tượng trên vào tỉnh. 

- Các Trung tâm Ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống được phép dạy học trực 

tiếp tại trung tâm, nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch theo 

quy định. Phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 14 ngày/1 lần đối với 

người trực tiếp tham gia hướng dẫn, giảng dạy và thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh theo quy định. 

4. Đối tượng và thời gian cách ly y tế thực hiện theo Phụ lục đính kèm 

Quyết định 2519/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

5. UBND huyện yêu cầu 

5.1. Thủ trưởng phòng, ban, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện (bao 

gồm cả Công an, Quân sự), Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm: 

- Tổ chức đánh giá và dự báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 theo quy định 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế tại địa bàn, cơ 

quan, đơn vị, lĩnh vực quản lý. 
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- Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện chấp hành các quy định, việc áp dụng các biện pháp phòng, chống 

dịch trong tình hình mới trên địa bàn huyện theo lĩnh vực phân công, quản lý. 

- Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, trước pháp luật nếu để các cơ 

quan, đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm các quy định trong việc 

áp dụng các biện pháp trong tình hình mới. 

- Chỉ đạo, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 các đối tượng trong lĩnh 

vực, địa bàn quản lý được đánh giá có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao theo quy định 

của Ban Chỉ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế. 

5.2. Chủ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện 

- Chịu trách nhiệm xây dựng, thực hiện phương án phòng, chống dịch 

COVID-19 tại đơn vị, doanh nghiệp. 

- Thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại doanh nghiệp để áp 

dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo quy định, đồng thời cập nhật 

kết quả đánh gia nguy cơ trên bản đồ Antoancovid.vn và tổ chức xét nghiệm cho 

các đối tượng có nguy cơ theo quy định. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành các quy định về 

phòng, chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp nếu để dịch bệnh xâm nhập từ 

bên ngoài vào địa bàn huyện qua các đối tượng được áp dụng các quy định phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Y tế (để b/c); 

- Đ/c Trần Thanh Hải - UVBTV, Giám đốc  

  Sở NN&PTNT, phụ trách đơn vị Tam Dương (b/c); 

- Đ/c Vũ Chí Giang - PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Đào Văn Quyết - Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch, CPCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Cổng TTĐT, Trung tâm VH-TT-TT huyện  

  (đăng tải); 

- Lưu: Văn thư. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Lê Xuân Bình 
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