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V/v tiếp tục triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn huyện 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Đảo, ngày      tháng  5 năm 2021 

 

Kính gửi:   

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

- Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;  

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 3623/UBND-VX1 ngày 16/5/2021 của UBND tỉnh 

về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh (sao gửi kèm theo công văn này). 

Để đảm bảo thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và tiếp tục 

triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, 

đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục quản triệt sâu sắc hơn nữa quan 

điểm “chống dịch như chống giặc”; chuẩn bị phương án ứng phó với mọi tình 

huống dịch bệnh có thể xẩy ra, kề cả tình huống xấu hơn theo phương chăm 4 tại 

chỗ; thực hiện nghiêm các biệp pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, ƯBND tỉnh, Ban 

Chỉ đạo tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện; triển khai thực hiện 

nghiêm Thông báo số 102/TB-VPCP, Thông báo số 101/TB-VPCP ngày 

11/5/2021 của Văn phòng Chính phủ (được sao gửi kèm theo văn bản này). Trong 

thời gian tới tiếp tục khẩn trương, quyết liệt triển khai một số nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện tốt các nội dung tại văn bản số 

3623/UBND-VX1 ngày 16/5/2021 của UBND tỉnh. 

2. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

tham mưu UBND huyện triển khi thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của 

UBND huyện tại mục 1. 

3. Công an huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các cơ 

quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát triệt để đối tượng liên quan đến các nguồn 



 

 

lây, không được bỏ sót đối tượng và mất dấu nguồn lây; tổ chức truy vết thần tốc 

các đối tượng tiếp xúc vòng 1, 2. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện giám sát chặt chẽ các 

cơ sở cách ly tập trung thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Bộ Y tế, đặc biệt 

giám sát qua camera. Chỉ sử dụng tối đa dưới 90% sức chứa của khu cách ly để 

dự phòng các tình huống phải cách ly đặc biệt hoặc cần giãn cách rộng hơn nữa 

trong khu cách ly; phải bố trí các phòng, khu vực đệm dành cho các trường hợp 

nghi ngờ. 

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng tiếp tục yêu cầu các cửa hàng tiện lợi, siêu thị 

phải thường xuyên thực hiện tự đánh giá và công bố kết quả thực hiện bộ tiêu chí 

phòng chống covid-19 tại địa điểm kinh doanh. 

5. Yêu cầu các cơ quan đơn vị nhà nước, khu dân cư, doanh nghiệp... xây 

dựng phương án, các tình huống phát hiện trường hợp mắc, nghi ngờ mắc Covid-

19. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, bộ phận và tổ chức diễn tập để 

sẵn sàng kích hoạt khi xảy ra dịch tại địa bàn, cơ quan, đơn vị. 

6. UBND các xã, thị trấn: 

Tiếp tục chuẩn bị phương án ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể 

xẩy ra theo phương châm 4 tại chỗ; Tiếp tục chuẩn bị, mua sắm bổ sung trang 

thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch. Kiện toàn, bổ sung, thành lập mới 

và phát huy hiệu quả các Tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng (theo chỉ 

đạo của BCĐ tỉnh tại Văn bản số 3631/CV-BCĐ ngày 16/5/2021). 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện; 

- Các đồng chí UV BTV Huyện ủy; 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuân 
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