
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ HOÀI NHƠN  

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

  

Số:            /UBND-TH Hoài Nhơn, ngày         tháng 7 năm 2021 
  

V/v tăng cường đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn xã hội trên 

địa bàn thị xã trong điều kiện 

phòng, chống dịch COVID-19 

 

 
Kính gửi: Công an thị xã Hoài Nhơn 

 

 Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã đạt 
hiệu quả theo Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh; Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 03/7/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Trưởng Công an thị 
xã Hoài Nhơn thực hiện: 

1. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa 

bàn thị xã. Chỉ đạo, huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát 24/24h, phòng chống 

các trường hợp người và phương tiện tránh chốt kiểm dịch vào địa bàn thị xã; 

điều động lực lượng hỗ trợ cho các chốt kiểm dịch y tế, các khu cách ly tập 

trung, kiểm tra, rà soát người về địa bàn từ vùng có dịch (nhất là TP. Hồ Chí 

Minh, Đức Phổ - Quảng Ngãi); phối hợp, hỗ trợ ngành y tế trong việc điều tra 

truy vết, cách ly. 

2. Khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi không 

khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực, trốn tránh, chống đối, không chấp 

hành biện pháp cách ly y tế, đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, 

xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, vi phạm quy định công tác phòng, chống 

dịch COVID-19; găm hàng tăng giá gây bất ổn thị trường… nhằm răn đe, giáo 

dục, không để Nhân dân hoang mang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. 

Yêu cầu Trưởng Công an thị xã; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan 

trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã;  

- UBND thị xã; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Phạm Văn Chung 
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