
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TAM ĐẢO 

 
Số:         /UBND-VP 

V/v thực hiện nghiêm công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch 

 Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Đảo, ngày      tháng  5 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tam Đảo; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể; 

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các cơ sở tín 

ngưỡng tôn giáo trên địa bàn huyện;  

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Để tiếp tục thực hiện các Công điện ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch Covid-19: số 570/CĐ-BCĐ ngày 02/5/2021 về việc 

thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc 

cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19; số 600/CĐ-BCĐ về việc điều 

chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập 

trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19. Chỉ thị số 06/CT-CTUBND 

tỉnh ngày 01/5/2021 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch 

COVID-19, Thông báo số 204-TB/TU ngày 05/5/2021 của Ban thường vụ Tỉnh 

ủy về tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 có hiệu quả. 

Thực hiện Công văn số Số: 3146 /UBND-KT1 ngày 06 tháng 5 năm 2021 

của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đôn đốc, thực hiện nghiêm công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo phòng, chống dịch (sao gửi kèm theo văn bản này). 

UBND huyện Tam Đảo đôn đốc và yêu các thành viên BCĐ công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 huyện Tam Đảo; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và 

các đoàn thể thuộc Huyện ủy; Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND 

huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các cơ sở tín ngưỡng tôn 

giáo; Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện nghiêm 

các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh; Huyện ủy – UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

Covid-19 huyện, rà soát và thực hiện ngay các nhiệm vụ sau: 

1. Yêu cầu Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn 



 

 

tiếp tục huy động tối đa lực lượng, thần tốc, quyết liệt hơn nữa truy vết F1 triệt để, 

không bỏ sót trường họp nào, đồng thời quản lý chặt chẽ F2 và F3, có biện pháp 

cứng rắn ngay đối với các địa bàn, các trường hợp có nguy cơ cao về dịch bệnh. 

- Chậm nhất sau 02 giờ phát hiện F0 phải khoanh vùng, cách ly ngay khu 

vực và thông tin đầy đủ, ngay lập tức cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan để triển khai ngay các biện pháp kịp thời; chậm nhất sau 10 

giờ phát hiện F1 phải có kết quả xét nghiệm đối với các trường hợp F1. 

- Mở rộng xét nghiệm đối với các trường hợp có nguy cơ cao theo phương 

án đánh chặn, đón đầu, mở rộng vùng xét nghiệm đến các đối tượng là F2, các đối 

tương là người dân bên trong các khu vực có liên quan gần với đối tượng là F0, 

các đối tượng là cán bộ, nhân dân tham gia trực tiếp vào các lực lượng phòng 

chống dịch (Bao gồm cả các phóng viên truyền hình, công an quân đội trực tiếp 

tham gia phòng chông dịch,...). Trưởng Ban chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với 

Trung tâm y tế huyện xem xét, quyết định các đối tượng cần xét nghiệm. 

- Xây dựng kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống xảy ra đối 

với huyện, xã và từng cơ quan, đơn vị. 

- Các địa phương hoàn toàn chủ động và chịu trách nhiệm điều tra truy vết 

F1,F2,..., phê duyệt và tổ chức triển khai các phương án chống dịch, chủ động và 

phối hợp với ngành y tế lấy mẫu và xét nghiệm ngay các đối tượng có nguy cơ 

cao đối với tất cả các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh (Trung ương và địa 

phương) đóng chân trên địa bàn. 

- Chủ động nguồn nhân lực, vật lực, tài lực và chịu trách nhiệm toàn diện 

về công tác phòng và chống dịch theo địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ (các 

địa phương phải thực hiện nghiêm túc). Trường hợp vượt quá khả năng thẩm 

quyền kịp thời báo cáo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách lĩnh 

vực, Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện. 

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện về 

việc quản lý các trường hợp nhập cảnh, cách ly tập trung và quản lý bàn giao sau 

khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19. 

2. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện, Ban chỉ 

đạo huyện thực hiện và hướng dẫn quy trình thủ tục thuê và thanh toán kinh phí phục 

vụ xét nghiệm nếu có trên địa bàn huyện. Nghiên cứu giải pháp vận động nhân dân 

thực hiện xã hội hóa xét nghiệm. Đề xuất việc hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với quy định 

của pháp luật. 

3. Các thành viên BCĐ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 



 

 

huyện Tam Đảo, Thủ trưởng các phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể của huyện, 

Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn, các cơ quan Trung ương trên địa bàn huyện: 

- Dừng ngay các công việc không cần thiết, tập trung cao nhất cho công 

tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện. 

- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, chủ động xây dựng 

kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống xảy ra. 

- Phối họp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan trung 

ương trên địa bàn để triển khai kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo, xử lý các tình huống 

phát sinh. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế huyện, Ban Chỉ huy quân 

sự huyện, UBND các xã, thị trấn: 

- Đẩy nhanh tiến độ trang bị và lắp đặt đầy đủ camera để giám sát người 

được cách ly thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVTD-19 theo quy 

định, các camera giám sát phải hoạt động liên tục, đảm bảo kết nối thông suốt với 

hệ thống giám sát và đảm bảo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn 

bản số 1407/BTTT-CVT ngày 06/5/2021 và các quy định khác có liên quan. 

- Tổ chức kiểm tra, siết chặt quản lý các khu cách ly tập trung, các cơ sở 

khám, chữa bệnh (đặc biệt tại các cơ sở điều trị bệnh nhân covid-19, cơ sở có đối 

tượng là Fl, F2); có biệt pháp quản lý nghiêm ngặt, đảm bảo phân luồng đối 

tượng, các lực lượng tham gia phòng chống dịch thực hiện nghiêm các quy định, 

tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly và lây nhiễm ra cộng đồng. 

Có phương án xử lý triệt để công tác môi trường, xử lý môi trường theo quy định. 

- Việc tổ chức bàn giao, đưa đón và tiếp nhận người đã hoàn thành cách ly 

tập trung về nơi lưu trú đảm bảo đúng quy định. 

5. Ban chỉ huy quân sự huyện và Trung tâm Y tế huyện khẩn trương thực 

hiện Văn bản số 3145/UBND-NN1 ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh về rà soát, 

kích hoạt các khu vực cách ly y tế tập trung của tỉnh; các khu vực cách ly y tế 

tập trung của huyện. Báo cáo các cơ quan cấp trên đề xuất các nội dung hỗ trợ 

liên quan cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, các chỉ đạo về chuyên môn... 

6. Kho bạc nhà nước huyện, Chi Thuế khu vực Tam Đảo: Chủ động triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch của đơn vị mình, đảm bảo tuyệt đối an 

toàn, thông suốt. Theo chức năng chủ động có các biện pháp hỗ trợ các doanh 

nghiệp, tổ chức và cá nhân trong mọi tình huống khi có dịch bệnh xảy ra. 

7. UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm báo cáo cấp ủy cùng cấp tăng 



 

 

cường chỉ đạo hoạt động Tổ phòng chống Covid-19, tổ dân phố, tổ liên gia ở các 

thôn, tổ dân phố tích cực tham gia công tác phòng chống dịch tại địa bàn quản 

lý, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xã hội hóa xét nghiệm. 

Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị 

trấn, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện Tam Đảo nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TTHU, TTHĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện; 

- Như Kính gửi (T/h); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Bích Ngọc 
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