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UBND HUYỆN TAM ĐẢO 

BAN CHỈ ĐẠO COVID-19 

 

Số:          /BCĐ-VP 
V/v chấn chỉnh công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn huyện Tam Đảo 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Tam Đảo, ngày        tháng  7  năm 2021 

  
 
 

              Kính gửi:   
- Đ/c Bí thư , Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;  
- Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan trên địa bàn huyện. 
 

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-BCĐ ngày 06/7/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh 

về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh covid-19 

trên địa bàn tỉnh; Thông báo kết luận số 171/TB-UBND ngày 07/7/2021 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Kết luận Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc 

họp BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc. 

Ngày 07/7/2021 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện đã 

có văn bản số 1725/BCĐ-VP về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; ngày 10/7/2021 UBND huyện có 

Văn bản số 1765/UBND-VP về việc đề nghị thống kê các hộ gia đình có con, em, 

người thân đang làm việc ở các vùng có dịch.  

Tại Văn bản có giao UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các tổ covid cộng đồng 

hướng dẫn các hộ gia đình khi có con, em, người thân đi làm việc, công tác, sinh 

sống tại: Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền nam và các tỉnh, thành phố có 

dịch thông báo con, em, người thân ở lại địa phương đó, hạn chế tối đa việc trở 

về Vĩnh Phúc đến khi dịch bệnh được khống chế. Trường hợp bất khả kháng 

phải về địa phương, yêu cầu phải có xét nghiệm âm tính SARS-COV-2 trong 

vòng 3 ngày, khai báo y tế trung thực; thông báo cho xã, thị trấn ngày, giờ, 

phương tiện đi/về Vĩnh Phúc để BCĐ các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm Y 

tế huyện bố trí xe chuyên dụng đón về từ sân bay, bến xe, đưa về Trung tâm Y 

huyện để xét nghiệm và thục hiện việc cách ly y tế theo đúng quy định. 

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn có trường hợp công dân trở 

về địa phương mà không báo trước cho địa phương và cơ quan y tế để bố trí xe đi 

đón và đưa đi cách ly theo quy định.  

Cụ thể trường hợp công dân Bằng Thị Lương từ số 113/4, Lâm Thị Hố, Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh về thôn Quang Đạo, xã Yên 

Dương vào hồi 11h30 ngày 16/7/2021, gia đình không thông báo cho BCĐ xã 

biết để bố trí xe đi đón mà tự về nhà sau đó mới ra khai báo y tế tại Trung tâm Y 

tế xã Yên Dương. 
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Theo văn bản chỉ đạo của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh 

Phúc, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện Tam Đảo việc trường hợp trở về 

địa phương mà không có thông báo từ gia đình là vi phạm quy định về công tác 

tác phòng chống dịch covid-19. BCĐ phòng chống dịch covid-19 huyện Tam Đảo 

yêu cầu: 

BCĐ xã Yên Dương tổ chức họp để  kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của 

tập thể, cá nhân trong công tác chỉ đạo triển khai các nội dung chỉ đạo của BCĐ 

phòng chống dịch Covid-19 huyện Tam Đảo.       

Báo cáo kết quả nội dung buổi họp về Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 

huyện trước 9h00 ngày 17/7/2021 để BCĐ báo cáo Thường trực Huyện ủy quyết 

định biện pháp xử lý đúng quy định. 

Yêu cầu BCĐ các xã, thị trấn tích cực rà soát, thống kê đầy đủ và thông tin 

kịp thời các trường hợp trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố. Đơn vị nào thực 

hiện báo cáo chậm muộn người đứng đầu hoàn toàn chịu trách nhiệm.  

Các xã, thị trấn, các đơn vị cơ quan trên địa bàn huyện (kể cả các đơn 

vị TW đóng trên địa bàn huyện) không thực hiện đúng, kịp thời các quy định 

về công tác phòng chống dịch covid-19, để xảy ra các trường hợp thực hiện 

sai quy định, người đứng đầu cơ quan đơn vị, địa phương hoàn toàn chịu 

trách nhiệm, thực hiện xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.  

 

Nơi nhận: 

- TTHU (B/c); 

- Các đồng chí UVBTV Huyện uỷ; 

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

- Như kính gửi (t/h); 

- Lưu: VT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vũ Thị Bích Ngọc 
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