
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM ĐẢO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số:          /UBND - KT&HT 

V/v tăng cường phòng, chống 

dịch bệnh Covid -19 đối với các 

cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh 

doanh; Khu công nghiệp  

                Tam Đảo, ngày     tháng 5 năm 2021 

 

 

 

 
 

 

Kính gửi: 

 

 

- Trung tâm y tế huyện Tam Đảo; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Hội doanh nghiệp huyện Tam Đảo. 

 

Thực hiện Công văn số 3102/UBND-CN3 ngày 5/5/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc V/v rà soát các đối tượng liên quan đến dịch Covid-19 trong các Khu 

công nghiệp; Công văn số 3074/UBND-CN3 ngày 5/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc V/v công tác phòng chống Covid-19 tại các doanh nghiệp; Báo cáo số 

67/BC-BQLKCN ngày 4/5/2021 của BQL khu công nghiệp; Báo cáo số 70/BC-

BQLKCN ngày 6/5/2021 của BQL khu công nghiệp (sao gửi kèm).  

Để kịp thời nắm bắt thông tin, truy vết, khoanh vùng dập dịch đối với 

người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn 

huyện Tam Đảo cũng như người lao động làm việc trong các khu, cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh cư trú tại địa phương. UBND huyện yêu cầu: 

1. Đối với UBND các xã, thị trấn: 

Phối hợp với Công an huyện, Trung tâm y tế huyện và các đơn vị liên quan rà 

soát, xác minh các đối tượng liên quan đến Covid - 19 theo báo cáo của Ban Quản 

lý các khu công nghiệp tỉnh tại văn bản số 67/BC-BQLKCN ngày 4/5/2021 và văn 

bản số 70/BC-BQLKCN ngày 6/5/2021 trên địa bàn quản lý để có biện pháp phòng 

chống dịch bệnh Covid -19 theo Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 01/5/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Công văn số 3074/UBND-CN3 ngày 5/5/2021 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v công tác phòng chống Covid-19 tại các doanh nghiệp. 

2. Hội doanh nghiệp huyện Tam Đảo 

Tuyên truyền, khuyến cáo đến các thành viên của hội tích cực thực hiện 

nghiêm Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc V/v quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-



 

 

19; Công văn số 3074/UBND-CN3 ngày 5/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v 

công tác phòng chống Covid-19 tại các doanh nghiệp Quyết định số 2194/QĐ-

BCĐQG ngày 27/5/2020 “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây 

nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, hội doanh nghiệp huyện Tam 

Đảo và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- BQL CKCN; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng thuộc huyện; 

- Công an huyện; 

- Như trên; 

- Trung tâm y tế huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Trần Thái Sơn 
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