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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM ĐẢO 
 

Số:         /UBND-VP 
V/v thực hiện Công điện số 

570/CĐ- TTg ngày 02/5/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ; Kết luận của 

Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị BTV 

Tỉnh ủy ngày 03/5/2021  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Đảo, ngày        tháng  5  năm 2021 

 

         Kính gửi:   

- Thủ trưởng các phòng, ban, trung tâm thuộc UBND huyện;  

- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện;  

- Các cơ quan, đơn vị của tỉnh đóng trên địa bàn; 

- Công an huyện, BCH Quân sự huyện. 

 

Thực hiện Văn bản số 3067/UBND-VX1 của UBND tỉnh về việc thực hiện 

Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận của 

Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị BTV mở rộng về công tác phòng, chống dịch Covid-19 

ngày 03/05/2021; Công văn số 334-CV/HU ngày 05/5/2021 của Huyện ủy Tam 

Đảo, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tập trung quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm và quyết liệt hơn nữa các 

nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và Ban chỉ 

đạo huyện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; mọi 

trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không 

nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách 

nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước.  

2. Các cơ quan, đơn vị; xã, thị trấn tăng cường phối hợp trong công tác 

phòng chống dịch; chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trong việc xử lý tình 

huống; đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát quy định của 

pháp luật, sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện để triển khai thực hiện. 

Căn cứ hậu quả xảy ra (nếu có) để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, 

cá nhân, xử lý theo quy định, kể cả xử lý trách nhiệm hình sự, theo tinh thần 

khách quan, công bằng, nghiêm minh. 

3. Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm VH-TT-TT: 

 - Chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin, phản ánh kịp thời tình hình dịch 

bệnh trong nước và trên địa bàn tỉnh hằng ngày; các quan điểm, chủ trương lãnh 

đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để ổn định tình hình tư tưởng nhân dân, kiên 

quyết không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. 
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 - Rà soát, khắc phục ngay toàn bộ hệ thống đài phát thanh huyện, xã; loa 

truyền thanh ở thôn, tổ dân phố để kịp thời cung cấp, cập nhật thông tin lãnh đạo, 

chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh hằng ngày. Đơn vị nào thực hiện không tốt, Chủ 

tịch UBND xã, thị trấn đó chịu trách nhiệm. 

 - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm Y tế huyện 

biên tập nội dung, tin bài cung cấp cho xã, thị trấn thực hiện phát trên hệ thống loa 

truyền thanh cơ sở hằng ngày. Tập trung tuyên truyền, khuyến cáo người dân 

những các quy định bắt buộc trong phòng, chống dịch, để người dân hiểu được và 

thực hiện đúng. 

4. Trung tâm Y tế huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện: 

 - Chủ động, kịp thời trong việc tham mưu các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 với Huyện ủy, UBND huyện và Ban Chỉ đạo huyện. 

 - Chủ trì cùng Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các cơ quan, 

đơn vị liên quan rà soát lại năng lực các khu cách ly tập trung cấp huyện; đồng thời 

có phương án bổ sung các khu cách ly (cấp xã) sẵn sàng cho trường hợp có ca lây 

nhiễm trong cộng đồng, phải cách ly các đối tượng theo quy định.  

- Rà soát lại toàn bộ quy trình giám sát, theo dõi y tế sau thời gian cách ly 

tập trung đối với các trường hợp hết thời hạn cách ly tập trung, các trường hợp 

khỏi bệnh. Thực hiện nghiêm việc bàn giao người sau cách ly cho các xã, thị trấn 

và phối hợp chặt chẽ với các địa phương để quản lý theo đúng quy định. 

5. Giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:  

- Chỉ đạo, rà soát, đề xuất địa điểm, cơ sở cách ly tập trung, cách ly y tế (cấp 

xã) nếu dịch bệnh phát sinh và diễn biến phức tạp để chủ động có phương án 

phòng, chống dịch.  

- Rà soát, khắc phục ngay toàn bộ hệ thống các cụm loa truyền thanh ở các 

thôn, tổ dân phố để kịp thời cung cấp, cập nhật thông tin lãnh đạo, chỉ đạo và 

phòng chống dịch bệnh hằng ngày. Địa phương nào thực hiện không tốt, Chủ tịch 

UBND xã, thị trấn đó chịu trách nhiệm.  

- Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các Tổ phòng chống Covid-19 ở các 

thôn, tổ dân phố (thành phần Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Ban công tác mặt trận và 

nhân viên y tế thôn được thành lập theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

677/UBND-VX4 ngày 11/2/2020). 

6. Giao Phòng Tài chính & Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên 

quan đề xuất bố trí kinh phí thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng 

dịch (nếu cần thiết); kinh phí hỗ trợ phòng dịch theo quy định...  

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các nhà trường triển khai dạy, học 

trực tuyến cho học sinh đảm bảo cập nhật kiến thức và chất lượng thi cử. 

 8. Công an huyện 
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- Tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn huy động tối đa lực lượng, quyết liệt 

truy vết F1 triệt để, đồng thời quản lý chặt chẽ F2 và F3. Đặc biệt đối với những 

người có nguy cơ cao liên quan đến 4 địa điểm đã phát dịch (Quán Bar Karaoke 

Sunny - KĐT Đồng Sơn, TP.Phúc Yên; Nhà hàng Hải sản Ngon và Quán massage 

Hoa Sen - TP.Vĩnh Yên; Công ty Vinatop - KCN Bá Thiện, Bình Xuyên và các địa 

điểm phát sinh mới nếu có). Xử lý nghiêm đối với các đối tượng có nguy cơ lây 

nhiễm cao chưa tự giác chấp hành việc khai báo và cách ly y tế, kể cả xem xét xử 

lý trách nhiệm hình sự những trường họp cố tình trống đối hoặc khai báo sai sự 

thật gây khó khăn cho công tác phòng dịch. 

 - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các việc dừng hoạt động các dịch vụ văn 

hóa, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, quán karaoke, khu vực công cộng... Xử lý 

nghiêm các cơ sở nếu vi phạm 

9. Phòng Tư pháp huyện: Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham 

mưu UBND huyện trong việc ban hành các Quyết định, các văn bản liên quan đến 

công tác phòng, chống dịch (trong tình trạng khẩn cấp, cấp bách (cách ly, phong 

tỏa, giãn cách nếu có bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn)). 

 10. Phòng Nội vụ huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo bầu cử, ủy ban bầu cử huyện trong tổ chức, 

thực hiện quy trình công tác vận động bầu cử, việc bầu cử... đảm bảo đúng quy 

định. 

 Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./ 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ phòng dịch huyện; 

- CPVP; 

- Lưu VT. 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Bích Ngọc 
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