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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM ĐẢO 

 

Số:          /UBND-VP 
V/v khẩn trương thực hiện các 

nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh 

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; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tín ngưỡng, tôn 

giáo trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Thông báo khẩn số 01/TB-BCĐ ngày 02/5/2021 của ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc về việc tìm người đến các địa điểm liên 

quan đến trường hợp (người Trung Quốc) nhiễm Covid-19; Các nội dung chỉ đạo của 

Ban chỉ đạo tỉnh tại báo cáo số: 95/BC-BCĐ ngày 02/5/2021, báo cáo nhanh tình hình 

dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc (tính đến 09h00’ ngày 02/5/2021) (gửi kèm theo Công văn này). 

Để bảo vệ tốt nhất an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, không để dịch 

bệnh lây lan trong cộng đồng. UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ 

quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện khẩn trương, chủ 

động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chức năng, nhiệm vụ, địa 

bàn trên cơ sở các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh; Huyện uỷ, 

UBND, BCĐ huyện Tam Đảo về công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó: 

1. Trung tâm Văn hoá – Thông tin – Thể thao, UBND các xã, thị trấn, cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn: Tuyên truyền, thông báo rộng rãi và đề nghị những người dân tiếp 

xúc với các trường hợp như trong báo cáo số: 95/BC-BCĐ ngày 02/5/2021 của Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Vĩnh Phúc;  đã  đến các địa điểm và trong khoảng 

thời gian sau: 

(1) Quán Karaoke Sunny (địa chỉ: Khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc) trong khoảng thời gian từ: 21h30’ ngày 23/4/2021 đến hết ngày 

01/5/2021. 

(2) Quán Hải sản ngon (địa chỉ: xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh 

Phúc) trong khoảng thời gian từ: 12h00’ ngày 26/4/2021 đến hết ngày 30/4/2021. 



2 
 

(3) Trung tâm chăm sóc sức khoẻ Hoa Sen (địa chỉ đường Kim Ngọc, Phường 

Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc) trong khoảng thời gian từ: 21h00’ 

ngày 26/4/2021 đến hết ngày 01/5/2021. Đề nghị: 

- Liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ. 

Gọi điện thoại đến đường dây nóng để khai báo và tư vấn: 

+ Bộ y tế: 19009095. 

+ Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc: 0965 071 010. 

+ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc: 0966 409 364. 

+ Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo: 0964 861 010. 

Thực hiện khai báo y tế trực tuyến http://tokhaiyte.vn/ và thường xuyên cập nhật 

tình trạng sức khoẻ. 

2. Yêu cầu tất cả Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân 

nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo 

5K của Bộ y tế: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo 

y tế; hạn chế đi ra khỏi địa phương khi không thực sự cần thiết. 

3. Tập trung toàn lực xử lý dứt điểm các ổ dịch (nếu có) xuất hiện trên địa bàn 

huyện. Điều tra, truy vết, theo dõi và quản lý chặt các trường hợp có tiếp xúc đối với 

các trường hợp nêu trong báo cáo số: 95/BC-BCĐ ngày 02/5/2021 của Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh tỉnh Vĩnh Phúc, các trường hợp nghi nhiễm và đến các địa 

điểm nêu trên. 

4. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn lập danh sách toàn bộ 

các trường hợp của cơ quan, đơn vị, địa phương đã đi, đến, trở về từ các địa điểm đang 

có dịch của các tỉnh: Hà Nam, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên và các địa 

điểm khác theo thông báo của Bộ Y tế, đặc biệt sau thời gian kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5. 

5. Quản lý, hạn chế việc cho phép nhập cảnh đối với các trường hợp là thân 

nhân, chuyên gia không thực sự cần thiết của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện về từ 

các quốc gia đang có số ca mắc Covid-19 cao; siết chặt các quy trình nhập cảnh, cho 

phép nhập cảnh và theo dõi, giám sát sau cách ly đối với các trường hợp nhập cảnh, các 

trường hợp đã kết thức thời gian cách ly trở về địa phương. 

6. Chuẩn bị sãn sàng cơ sở, vật chất, nhân lực và các điều kiện bảo đảm khác, 

sẵn sàng chống dịch ở tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. Lên kế 

hoạch, địa điểm, khu vực, các điều kiện cần thiết  để tổ chức cách ly tập trung nếu số 

lượng đông người nhiễm Covid-19 xảy ra trên địa bàn huyện theo từng tình huống, cấp 

độ (giao Trung tâm Y tế huyện khẩn trương báo cáo đề xuất UBND huyện). 

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp 

chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo 

http://tokhaiyte.vn/
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lĩnh vực, ngành, đơn vị, địa phương; chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh lây lan 

trong cộng đồng trước UBND huyện và trước pháp luật. 

Đề nghị MTTQ và các đoàn thể; Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn; cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn và nhân dân 

trong huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- TTHU – TTHĐND huyện (B/c); 

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

- Như kính gửi (t/h); 

- BCĐ Covid-19 huyện; 

- Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuân 
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