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V/v khắc phục tình trạng “chặt 

ngoài, lỏng trong” chủ quan 

mất cảnh giác trong công tác 

quản lý giãn cách xã hội trên 

địa bàn thị xã 

 

 
Kính gửi:  

- Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phía Bắc, phía Nam; 

- Chủ tịch UBND – Trưởng ban BCĐ phòng chống 

    dịch COVID-19 các xã, phường; 

- Thủ trưởng các ban, ngành liên quan; 

- Thành viên BCĐ phòng chống dịch COVID-19 thị xã. 

Việc xảy ra chùm ca F0 tại Tam Quan Bắc, Tam Quan, Tam Quan Nam 
từ ngày 02/9/2021 đã cho thấy yếu kém, buông lỏng trong công tác quản lý 
giãn cách xã hội ở các xã, phường như: Còn để tập trung đông người (đám 
giỗ, cúng; tổ chức liên hoan, ăn nhậu, uống cà phê đông người, cửa hàng 
thuốc mua bán thuốc cho người dân có triệu chứng Covid – 19, không báo 
cáo, không giám sát, tình trạng không khai báo y tế, khai báo không trung 
thực…) nhưng các xã, phường không tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm khắc, 
kịp thời từng thôn, khu phố với biện pháp mạnh nhất, xử phạt vi phạm hành 
chính; thu hồi giấy phép kinh doanh; thông báo công khai trên đài truyền 
thanh…đã chứng minh tình trạng thực hiện giãn cách xã hội còn hình thức; 
“chặt ngoài, lỏng trong”, biểu hiện chủ quan lơ là, mất cảnh giác của một số 
lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu ở các xã, phường; nhất là một bộ phận 
không nhỏ người dân có giao tiếp, quan hệ rộng không chấp hành thực hiện 
nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, phòng, chống dịch Covid – 19. 

Từ vụ việc nêu trên Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND – Trưởng ban Ban Chỉ 
đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã yêu cầu: 

1. Phê bình nghiêm khắc đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, 
phường: Tam Quan Bắc, Tam Quan, Tam Quan Nam; yêu cầu làm bản tường 
trình, bản kiểm điểm, nhận rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức người đứng đầu 
địa phương đã để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, biện pháp khắc phục nhanh 
tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong” trên địa bàn xã, phường mình trong thời 
gian tới, báo cáo Thường trực Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã trước 16 giờ 00, 
ngày 05/9/2021. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chủ động yêu cầu người dân 
không ra khỏi nhà theo nguyên tắc “ai ở đâu, ở đó” dứt khoát không để 
người dân phường Tam Quan Bắc, Tam Quan, Tam Quan Nam ra khỏi địa 
bàn làm lây lan dịch bệnh cho các xã, phường khác. Xác định trong 15 ngày 
giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 là thời gian vàng, cần phải có kế hoạch tầm 



soát, truy vết, sàng lọc, tách F0 ra khỏi cộng đồng với tinh thần phải chủ động 
phối hợp với các ngành chức năng không chờ đợi, ỷ lại cấp thẩm quyền. Phấn 
đấu trong vòng 5 ngày tới, cơ bản khống chế, ngăn chặn được nguồn lây ra 
cộng đồng trên địa bàn xã, phường mình. 

2. Giao Chủ tịch UBND – Trưởng ban BCĐ phòng chống dịch COVID-
19 xã, phường tổ chức đợt cao điểm ra quân tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm 
khắc kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm 
các qui định, biện pháp phòng, chống dịch theo đúng qui định pháp luật. Thời 
gian từ ngày 5/9/2021 đến khi có thông báo mới. 

3. Chủ tịch UBND – Trưởng BCĐ phòng chống dịch COVID-19 các 
xã/phường xây dựng và tổ chức thực hiện phương án: “siết chặt bên ngoài, tầm 
soát giám sát chặt chẽ bên trong” phải triển khai thực chất, nghiêm ngặt, mạnh 
mẽ, quyết liệt xuyên suốt trong hệ thống tổ chức phòng chống dịch; làm việc gì 
phải dứt khoát việc đó, không chần chừ, do dự, chập chờn, thiếu kiên quyết, 
thiếu bản lĩnh; tuyệt đối không được “chặt ngoài, lỏng trong” chủ quan, buông 
lỏng, lơ là, mất cảnh giác khi dịch đã đi qua. Phải có biện pháp ứng phó sớm 
hơn, nhanh hơn khi tình hình dịch bệnh có thay đổi, bất thường, khó dự báo. 

Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn đi từng ngõ, gõ từng nhà rà 
từng người, phát hiện xử lý nghiêm người đến từ vùng dịch trong và ngoài thị xã 
mà không khai báo y tế, người đi ra khỏi xã, phường đang giãn cách xã hội mà 
không được phép của cấp có thẩm quyền theo quy định phòng chống dịch. 

4. Yêu cầu các Sở chỉ huy, các thành viên Ban Chỉ đạo thị xã tiếp tục phát 
huy hiệu quả kiểm tra, giám sát, phối hợp chỉ đạo các xã, phường thực hiện 
nghiêm túc các nội dung quy định giãn cách xã hội, các biện pháp phòng, chống 
dịch COVID-19, nhất là trong tình hình có phát sinh ca F0 tại phường Tam 
Quan Bắc, Tam Quan, Tam Quan Nam với phương châm “đã chặt phải chặt 
hơn, đã nhanh phải nhanh hơn, đã cao phải cao hơn”. 

5. Đề nghị Tổ công tác đặc biệt của Ban Thường vụ Thị ủy, nhất là các 
đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, các đồng chí Thị ủy viên phụ trách 
xã/phường: bám sát địa bàn được phân công phụ trách; tiếp tục kiểm tra, giám 
sát, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường thực hiện nghiêm túc các nội 
dung quy định giãn cách xã hội, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Thành viên BCĐ 
phòng chống dịch COVID-19 thị xã; Chủ tịch UBND – Trưởng BCĐ phòng 
chống dịch COVID-19 các xã/phường thực hiện nghiêm túc, triệt để, hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thị ủy; 

- Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch thị xã; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Trương 
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