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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM ĐẢO 

 

Số:          /UBND-VP 
V/v tổ chức trực và thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Tam Đảo, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

       Kính gửi:   

- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể thuộc Huyện uỷ; 

- Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn tiếp tục và khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 

Trung ương về phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Tỉnh uỷ, UBND, Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc, đặc biệt là thông báo số: 203-TB/TU 

ngày 03/5/2021 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về triển khai các 

biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Chỉ thị số: 06/CT-

CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quyết liệt 

thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, các văn bản khác của tỉnh và 

huyện đã ban hành theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, ngành, địa bàn được giao 

theo thẩm quyền. 

2. Duy trì chế độ trực hàng ngày 24/24h tại từng xã, thị trấn và của từng cơ 

quan, đơn vị bắt đầu từ 7/5/2021 đến hết 31/5/2021; các thành viên Ban Chỉ đạo 

phân công trực 24/24h; 100% thành viên Ban Chỉ đạo huyện, xã không được tắt 

điện thoại và đi khỏi địa phương (yêu cầu tất cả các xã, thị trấn, phòng, ban, cơ 

quan, đơn vị gửi lịch phân công trực phòng chống dịch Cvovid-19 về UBND huyện 

qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 15h00’ ngày 07/5/2021 tổng hợp 

trình Chủ tịch ký). 

- Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn duy trì nghiêm chế độ trực, 

báo cáo tình hình dịch về Ban Chỉ đạo huyện (qua Trung tâm Y tế huyện, cơ quan 

thường trực) theo quy định. 

3. Yêu cầu Trưởng các phòng, ban chuyên môn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà 

soát và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc cơ quan đơn vị khai 
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báo y tế trung thực; lập danh sách cụ thể các trường hợp tiếp xúc với các ca nhiễm, 

nghi nhiễm Covid-19 (F0, F1, F2, F3) gửi UBND huyện qua Văn phòng 

HĐND&UBND huyện và Trung tâm Y tế huyện tổng hợp (thời gian xong trước 

15h00’ ngày 07/5/2021). 

Chủ động, kịp thời tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo và chủ động tổ chức 

kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ 

quan, đơn vị mình, lĩnh vực địa bàn được giao. Nếu các đoàn kiểm tra của TW, 

Tỉnh, Huyện phát hiện và nhắc nhở thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các xã thị trấn hoàn toàn chịu trách nhiệm.Chịu trách nhiệm trước UBND 

huyện, chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật nếu để tình hình dịch bệnh xảy ra, 

lây lan không kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo và áp dụng thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị 

nghiêm cấm không được phát ngôn, thông tin nội dung không đúng về tình hình 

dịch không đúng về dịch bệnh Covidi-19, cán bộ thuộc diện f1, f2,f3 gây hoang 

mang trong cơ quan, đơn vị.  

4. Thường xuyên báo cáo tình hình công việc cũng như cán bộ công chức, 

viên chức, người lao động khi có việc đột xuất hoặc thuộc diên phải cách ly (Có 

quyết định của cơ quan có thẩm quyền) thì phải báo cáo xin ý kiến của Chủ tịch 

UBND huyện. 

Đề nghị các Phó chủ tịch UBND huyện tăng cường kiểm tra theo lĩnh vực, 

đơn vị phụ trách trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là công tác chuẩn bị bầu cử và 

công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban chuyên môn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương và 

nghiêm túc thực hiện, báo cáo đúng thời gian./. 

Nơi nhận: 

- TTHU - TTHĐND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/c); 

- Như kính gửi (t/h); 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuân 
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