
UBND HUYỆN TAM DƯƠNG 

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

BỆNH COVID-19 HUYỆN 
 

Số:           /CV-BCĐ 

Về việc tăng cường kiểm tra 

công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn huyện Tam 

Dương 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày     tháng 11 năm 2021 

Kính gửi: Các đồng chí Tổ trưởng các Tổ kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tam Dương (theo Quyết định số 186 /QĐ-

BCĐ ngày 28/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 huyện) 

 

Thực hiện Quyết định số 186 /QĐ-BCĐ ngày 28/7/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 huyện (sao gửi kèm theo). Thường trực Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 huyện đề nghị các ông bà Tổ trưởng 

tăng cường kiểm tra các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại các cơ 

quan, đơn vị, các xã, thị trấn theo phân công tại Quyết định số 186 /QĐ-BCĐ ngày 

28/7/2021.  

Nội dung cụ thể: 

- Các Tổ kiểm tra của huyện tiến hành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giám 

sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, 

đơn vị, Doanh nghiệp trên toàn địa bàn được giao (nhất là người đứng đầu) về 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh; 

Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện. 

- Kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, bất cập đồng thời trực tiếp chỉ 

đạo và đề xuất Ban Chỉ đạo huyện giải quyết tồn tại, khó khăn vướng mắc, 5 kiên 

quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

theo quy định. 

Ban Chỉ đạo đề nghị các ông, bà Tổ trưởng tổ chức đi kiểm tra theo nội dung 

nêu trên từ ngày 26/11/2021 đến 28/11/2021. Kịp thời báo cáo kết quả kiểm tra 

với Trưởng Ban chỉ đạo huyện vào ngày 29/11/2021./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh, BCĐ tỉnh (b/c); 

- TT HU, HĐND (b/c); 

- Chủ tịch & các PCT UBND huyện; 

- C,PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ Covid-19 huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Đảng ủy, UBND, BCĐ các xã, TT; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lê Xuân Bình 
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