
UBND THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,  

CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

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

Số:            /BCĐ 

V/v triển khai một số biện pháp  

phòng, chống dịch Covid-19 

Tam Điệp, ngày         tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- Giám đốc các công ty, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh trên địa bàn. 

- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các phường, xã. 

 
Căn cứ Báo cáo số 1033/BC-UBND ngày 23/12/2021 của UBND huyện Yên 

Mô về tự đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn huyện Yên Mô trong đó có xã Khánh 
Thịnh thuộc cấp độ 4 (vùng đỏ), xã Yên Từ, xã Yên Nhân thuộc cấp độ 2 (vùng vàng). 

Để đảm bảo kiểm soát được tốt dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, BCĐ phòng, 

chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Giám đốc 
các công ty, doanh nghiệp, Chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, Trưởng BCĐ phòng, 
chống dịch Covid-19 các phường, xã triển khai thực hiện một số các nội dung sau: 

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các công ty, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, có cán bộ, nhân viên, công nhân hiện đang cư trú tại xã Khánh Thịnh, 
huyện Yên Mô tạm thời cho nghỉ việc; khuyến khích các cán bộ, nhân viên, công 

nhân cư trú tại huyện Yên Mô ở lại Tam Điệp, không đi về cho đến khi có thông báo 
mới về thay đổi cấp độ dịch trên địa bàn huyện Yên Mô.  

2. Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các phường, xã chỉ đạo các 

Tổ Covid cộng đồng tăng cường công tác giám sát, đi từng ngõ, gõ từng nhà để p hát 
hiện, quản lý các trường hợp đi/đến trên địa bàn kịp thời đảm bảo các quy định về 
phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường công tác tuyên truyền, cập nhật, thông báo 

thường xuyên cấp độ dịch tại các vùng có yếu tố dịch tễ phức tạp, vùng cấp độ 4 
(vùng đỏ) trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là huyện Yên Mô để nhân dân biết và thực hiện. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện và 
báo cáo kết quả theo quy định./. 

 

Nơi nhận:         
- Như trên; 
- Thường trực Thành ủy; (để b/c) 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 
- Lưu: BCĐ, VP, YT. 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 

 
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Hoàng Mạnh Hùng 
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