UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3801 /UBND-VP

Tam Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Quyết định số
2872/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của
UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Kính gửi:
- Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
huyện;
- Các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Công an huyện;
- Ban chỉ huy quân sự huyện;
- Các cơ quan, đơn vị ngành dọc trên địa bàn huyện;
- Các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện;
- UBND - BCĐ các xã, thị trấn.
Thực hiện Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc v/v ban hành hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” trên địa bàn tỉnh (gửi kèm Quyết định
2872/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh). Chủ tịch UBND huyện Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện yêu cầu các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn huyện; UBND-BCĐ các xã, thị trấn:
Giao Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện, Trung tâm Y
tế huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện và các cơ quan liên quan;
các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn; Chủ tịch UBND các xã thị
trấn, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, lĩnh
vực được phân công, khẩn trương triển khai, hướng dẫn thực hiện các nội dung
theo hướng dẫn tại Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND
tỉnh Vĩnh Phúc (nêu trên) theo đúng quy định. Trong đó thực hiện nghiêm các nội
dung đảm bảo theo Hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; và tổ chức thực hiện tốt các nội
dung:
1. Xây dựng, tổ chức thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh ừên địa bàn. Tổ chức thực hiện hiệu quả việc khoanh
vùng, cách ly, giãn cách xã hội, phong tỏa, xét nghiệm và điều trị phù hợp với diễn
biến dịch bệnh tại từng địa bàn.
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2. Căn cứ vào tình hình dịch và thực tiễn địa phương, đơn vị quyết định và
cập nhật thường xuyên cấp độ dịch, các biện pháp áp dụng tương ứng gửi về cơ
quan thường trực phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện (Trung tâm Y tế) để
tổng hợp, cập nhật công bố trên cổng thông tin điện tử huyện và báo cáo UBND
tỉnh, Sở Y tế.
3. Tổ chức thực hiện các biện pháp áp dụng theo hướng dẫn tại Quyết định
số 2872/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Căn cứ điều kiện
kinh tế - xã hội và tình hình thực tiễn tại địa phương (diện tích, dân số, đầu mối
giao thông, khu công nghiệp,...), báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 huyện để kiến nghị, đề xuất bổ sung các biện pháp phù hợp theo yêu
cầu phòng, chống dịch.
4. Có kế hoạch cụ thể và thông tin kịp thời khi điều chỉnh cấp độ dịch và các
biện pháp áp dụng.
Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện
đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19 theo lộ trình, từng
bước, chắc chắn để đạt mục tiêu đề ra
5. Các xã, thị trấn chỉ đạo các thôn, tổ dân phố phổ biến tới 100% người dân,
hộ gia đình thực hiện khai báo y tế hàng ngày. Bố trí bảng thực hiện khai báo y tế
tại các gia đình để thuận tiện cá nhân, hộ gia đình khai báo.
Phổ biến tới từng hộ gia đình, người dân có trách nhiệm bảo đảm an toàn
trong tiếp xúc hàng ngày. Thông báo tới chính quyền địa phương, Tổ Covid-19
cộng đồng khi có người thân, khách đến từ vùng dịch để thực hiện cách ly y tế và
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Chịu trách nhiệm trước
pháp luật nếu không chấp hành và để lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn huyện; các doanh nghiệp,
trường học đóng trên địa bàn; UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- 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.
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