
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-YT 

V/v triển khai thực hiện Công điện số 

789/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về áp dụng biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 và phát triển 

kinh tế thực hiện “mục tiêu kép” 

Tam Điệp, ngày       tháng 6 năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

 - Trưởng Công an thành phố; 

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

- Trưởng Phòng Y tế thành phố; 

- Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; 

- Giám đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh, các công ty, 

doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà máy trên địa bàn. 

- Chủ tịch UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 314/UBND-VP6 ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh về việc 

triển khai thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 05/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế 

thực hiện “mục tiêu kép”; UBND thành phố yêu cầu Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, Giám đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh, các công ty, doanh nghiệp, xí 

nghiệp, nhà máy trên địa bàn, Chủ tịch UBND các phường, xã cần tập trung chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo về phòng, chống dịch 

Covid-19, thực hiện “mục tiêu kép” của Trung ương, của tỉnh và của thành phố. 

Tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm “Chống dịch như chống giặc”, xác 

định rõ trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nguyên tắc “3 không” theo tinh thần 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Triển khai thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả những người 

tham gia vận tải hàng hóa, vận chuyển vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng, chống 

dịch, sản xuất kinh doanh và người lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, 

khu, cụm công nghiệp, công ty, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; xử phạt nghiêm 

các trường hợp không khai báo hoặc khai báo không trung thực theo quy định. 

3. Công an thành phố, Trung tâm Y tế thành phố  

Đảm bảo cử đủ số lượng, thành phần lực lượng tham gia chốt kiểm dịch 

phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo các lực lượng 



 

 

 

 

trực tại chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn bảo đảm kiểm soát 

nguồn lây bệnh nhưng không “ngăn sông cấm chợ”, không gây ách tắc hay ảnh 

hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 

4. Giám đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu, cụm công nghiệp các 

công ty, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp (gọi chung là Cơ sở sản xuất kinh doanh) 

Chủ động rà soát, nếu đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ an toàn Covid-19 và xây 

dựng phương án ứng phó tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thì chỉnh sửa, hoàn thiện 

lại theo hướng dẫn tại Công văn số 86/HD-BCĐ ngày 30/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó 

với các tình huống phòng, chống dịch Covid-19 tại các Công ty, nhà máy, xí 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gửi kèm theo văn này). Trường hợp chưa thành 

lập, xây dựng kế hoạch thì khẩn trương triển khai, thực hiện ngay các công việc sau: 

- Thành lập BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời xây dựng Kế hoạch 

phòng, chống dịch tại nơi làm việc, ký túc xá của các cơ sở sản xuất kinh doanh 

theo hướng dẫn tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020. 

- Xây dựng phương án ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch Covid-

19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh theo hướng dẫn tại Công văn số 86/HD-BCĐ ngày 

30/5/2021 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. 

- Thành lập các Tổ An toàn Covid-19 tại nơi làm việc (theo hướng dẫn đính 

kèm Công văn số 4150/BYT-MT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế) để hỗ trợ BCĐ phòng, 

chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai thực hiện Quyết định 

số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020. 

- Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện các nội dung, công việc trên về BCĐ 

phòng, chống dịch thành phố (qua Phòng Y tế) trước ngày 17/6/2021. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn 

vị phản ánh về UBND thành phố (qua Phòng Y tế) để kịp thời giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy;(để b/c) 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Các thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 

thành phố; 

- Lưu: VT, YT. 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

Hoàng Mạnh Hùng 
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