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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM ĐẢO 
 

Số:            /UBND-VP 

V/v chuẩn bị các khu cách ly và địa 

điểm tiêm vắc xin phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Đảo, ngày        tháng 7 năm 2021 

 

              Kính gửi:   
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 
- UBND và BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các xã, 
thị trấn. 
 

Thực hiện Văn bản số 5822/UBND-NN4 ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh 

về việc chuẩn bị các khu cách ly và địa điểm tiêm vắc xin phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh (gửi kèm theo Công văn này), UBND huyện có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 

1. UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, thống kế cụ thể số lượng công 

dân ở các vùng có dịch trên địa bàn có thể về hoặc dự kiến về địa phương, báo 

cáo UBND huyện, BCĐ huyện để có phương án đón công dân trở về địa phương 

từ các vùng có dịch được chu đáo, đảm bảo cho các công dân từ các vùng có dịch 

trở về địa phương được cách ly trong điều kiện tốt nhất và an toàn. 

2. Giao Trung tâm Y tế huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị kỹ 

khu cách ly tập trung của huyện đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát để tạo điều kiện 

cho công dân từ các vùng có dịch trở về cách ly có nơi ăn ở, nghỉ ngơi… được 

chu đáo, an toàn. 

3. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện việc tiêm vắc xin 

đảm bảo tuyệt đối an toàn; bố trí các địa điểm tiêm vắc xin trên địa bàn huyện 

rộng rãi, thoáng mát đảm bảo giữ đủ khoảng cách an toàn cho nhân dân trong khi 

chờ tiêm và theo dõi sau khi tiêm.  

Yêu cầu Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Giám đốc Trung tâm 

Y tế huyện, Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- TTHU-TTHĐND huyện (B/c); 

- Các đồng chí UVBTV Huyện uỷ; 

- 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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