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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 9 năm 2021 
  

V/v siết chặt công tác quản lý  

giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 

14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh để phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã  

 

 
Kính gửi:  

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Thị ủy; 

- Bí thư Đảng ủy – Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

   COVID-19 các xã, phường; 

- Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị xã; 

- Chủ tịch UBND – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy  

   phòng, chống dịch COVID-19 xã, phường. 

 

Trong thời gian qua, đa số UBND các xã, phường đã chỉ đạo quyết liệt, 
mạnh mẽ, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ 
tịch UBND tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-
19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy 
nhiên, vẫn còn một số xã, phường chỉ đạo thực hiện quản lý giãn cách xã hội chưa 
nghiêm, chưa thật sự dứt khoát, thực chất, thậm chí còn chủ quan, lơ là, thiếu đôn 
đốc, kiểm tra, giám sát như: để người dân tụ tập ăn nhậu, uống cà phê đông người; 
tổ chức đám giỗ, cúng trong gia đình rất nhiều người; không quản lý chặt chẽ các 
trường hợp người dân có một trong các triệu chứng nhiễm COVID-19; các cửa 
hàng, quầy thuốc; chưa quản lý nghiêm ngặt, triệt để đối với chủ xe, lái xe, phụ xe 
đường dài; một số trường hợp đối tượng đang cách ly y tế tại nhà vẫn ra đường, 
nhưng chưa kịp thời kiểm tra, giám sát, xử lý… đã xảy ra tình trạng “chặt ngoài, 
lỏng trong” kéo dài, chậm khắc phục; công tác chuẩn bị các điều kiện theo phương 
châm “3 trước”, “4 tại chỗ” chưa được đầy đủ, thiếu chủ động, còn bộc lộ những 
hạn chế, dẫn đến lúng túng khi tình hình diễn biến dịch bệnh phát sinh, thay đổi 
trên địa bàn. 

Để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế nêu trên, Bí thư Thị ủy – Trưởng ban 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã, Chủ tịch UBND – Chỉ huy 
trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị xã yêu cầu: 

1. Bí thư Đảng ủy – Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 
các xã, phường, Chủ tịch UBND – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, 
chống dịch COVID-19 xã, phường trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện 
trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn mình quản lý; tiếp tục 
quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; của Tỉnh 
ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Ban 
Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, của UBND – Trung tâm Chỉ huy phòng 
chống dịch COVID-19 thị xã trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là 
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siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý giãn cách xã hội thực chất, hiệu lực, hiệu quả 
theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Công 
văn số 1283/UBND-TH ngày 31/7/2021 của Chủ tịch UBND thị xã, cụ thể: 

a) Yêu cầu đối với người dân: 

- Yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần 
thiết, như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm 
chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, 
công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa 
thiết yếu được phép hoạt động.  

- Thực hiện nghiêm túc và thường xuyên liên tục thông điệp “5K” (khẩu 
trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế) và các biện pháp 
phòng, chống dịch theo quy định. 

- Không tụ tập từ 03 người trở lên ngoài phạm vi công sở và trường học, 
bệnh viện; yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 02m giữa người với người tại các địa 
điểm công cộng; hạn chế tối đa ra đường khi không có việc cần thiết, nhất là sau 
20h00 hàng ngày đến 05h00 sáng hôm sau nếu không có lý do chính đáng.  

- Không tập trung đông người xem bóng đá, đình chỉ hoạt động đối với các cơ 
sở kinh doanh dịch vụ (quán ăn, nhà hàng, quán cafe, giải khát…) tổ chức xem bóng 
đá; không tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội, nhất là các ngày nghỉ, 
ngày có đá bóng. 

- Yêu cầu người dân nếu có một trong các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, 
mất vị giác, mất khứu giác, khó thở… thì không tự ý mua thuốc mà phải đến ngay cơ 
sở y tế để khai báo y tế, khám tầm soát và làm xét nghiệm chẩn đoán COVID-19. 
Thực hiện khai báo y tế khi ra khỏi nhà, định kỳ ít nhất 3 ngày một lần trên website 
www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Vietnam Health Declaration, Ncovi, Bluezone.  

- Trường hợp người dân khi di chuyển vào địa bàn thị xã vì lý do công vụ, 
phòng chống dịch, phục vụ sản xuất phải thực hiện khai báo y tế và tuân thủ các 
biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

- Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “mỗi người dân 
phải là 1 chiến sĩ, mỗi gia đình, mỗi xã, phường là 1 pháo đài, chung tay chống 
dịch”; ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong lúc này vô cùng quan trọng, để 
cùng cộng đồng, chính quyền các cấp quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh. 

b) Tăng cường tổ chức lực lượng (mỗi thôn, khu phố một tổ công tác chuyên 
trách) kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm quy định giãn 
cách xã hội như: tụ tập từ 03 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh 
viện; không giữ khoảng cách tối thiểu 02m giữa người với người; không đeo khẩu 
trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách; tổ chức đám giỗ, cúng có nhiều người 
tham gia; tuyệt đối không tụ tập uống cà phê, nhậu nhẹt từ 03 người trở lên; xử lý 
nghiêm khắc, triệt để người dân ra khỏi nhà nhưng không có việc thật sự cần thiết… 

c) Tiếp tục kiểm tra, rà soát, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu 
quả kiểm soát người và mọi phương tiện tại các chốt chặn, kiểm soát y tế dọc tuyến 
Quốc lộ 1A (cũ, mới), các tuyến đường ĐT, ĐH, các chốt chính ranh giới xã, 
phường. Phân công lực lượng trực 24/24h, nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm 
mục tiêu “siết chặt bên ngoài, tầm soát giám sát chặt chẽ bên trong”, “chặt lẫn 
trong lẫn ngoài” gắn với phong trào toàn dân tham gia “bảo vệ vùng xanh, thắng 
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nhanh COVID-19”, đồng thời không làm ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sản xuất 
cần thiết của Nhân dân trong thời gian thực thiện giãn cách xã hội. 

d) Tạm dừng tất cả các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa 
điểm công cộng, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. 

đ) Tiếp tục dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thị 
xã, cụ thể: khu vui chơi, giải trí, massage, karaoke (kể cả karaoke di động), quán 
bar, quán games, internet, phòng tập thể thao (gym, yoga…), cơ sở làm đẹp, hồ bơi, 
tắm biển, sân bóng đá, tập thể dục nơi công cộng, các điểm tham quan du lịch, khu 
di tích, thư viện; khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ…, trừ các cơ sở kinh doanh các loại 
hàng hóa, dịch vụ thiết yếu (theo quy định tại Công văn số 951/SCT-QLTM ngày 
20/7/2021 của Sở Công thương). Cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, 
nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định. 

e) Tạm dừng hoạt động tất cả các cơ sở kinh doanh ăn uống (nhà hàng, quán 
ăn, cà phê, giải khát…) trên tuyến Quốc lộ 1A (cũ và mới), trừ đoạn từ ngã 3 cầu 
Dợi - Hoài Đức đến ngã 3 mũi tàu Hoài Tân được phép hoạt động nhưng chỉ bán 
mang đi, không được bán ăn uống tại chỗ và phải đóng cửa từ sau 20h00 hàng 
ngày. Trên các tuyến đường còn lại thuộc địa bàn các xã, phường, giao Chủ tịch 
UBND xã, phường quyết định cho dừng hoặc hoạt động nhưng chỉ được phép bán 
mang đi, không được bán ăn uống tại chỗ, phải đóng cửa từ sau 20h00 hàng ngày 
và phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, trừ các khu phố 
thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn phường Tam Quan, Tam Quan Bắc, 
Tam Quan Nam. 

g) Tạm dừng hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học, hoạt động đào 
tạo, sát hạch lái xe; không tổ chức dạy thêm, học thêm theo hình thức trực tiếp; tạm 
dừng hoạt động các phòng khám, dịch vụ y tế tư nhân. Tiếp tục quản lý nghiêm 
ngặt đối với các quầy thuốc, duy trì hoạt động để đáp ứng nhu cầu thuốc chữa bệnh, 
vật tư y tế cho người dân, nhưng khi có người đến mua thuốc để điều trị các triệu 
chứng sốt, ho, đau họng, mất vị giác, mất khứu giác, khó thở… thì phải nắm thông 
tin và báo cáo ngay cho UBND xã, phường và Trạm Y tế để chỉ đạo xử lý các biện 
pháp phòng chống dịch và chủ động thực hiện theo Công văn số 1563/UBND-TH 
ngày 07/9/2021 của UBND thị xã. 

h) Hoạt động đám tang, đám cưới: Vận động người dân không tổ chức đám 
cưới; trường hợp phải tổ chức đám cưới thì không quá 20 người; tổ chức đám tang 
không quá 30 người và phải được Trạm y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt 
theo quy định của Bộ Y tế. 

k) Tạm dừng các hoạt động hội nghị, họp, các sự kiện tập trung trên 15 
người trong 01 phòng (yêu cầu bố trí khoảng cách chỗ ngồi giữa các đại biểu tối 
thiểu 02m và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định); tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi làm việc, họp trực tuyến.  

l) Thực hiện nghiêm túc, giám sát chặt chẽ người đang cách ly y tế tại nhà 
theo các văn bản: Công văn số 1218/UBND-TH ngày 23/7/2021, Công văn số 
1271/UBND-TH ngày 30/7/2021, Công văn số 1393/UBND-TH ngày 16/8/2021 và 
Công văn số 1637/UBND-TH ngày 17/9/2021 của UBND thị xã. Trường hợp đối 
tượng trẻ em, người già, người tàn tật, phụ nữ mang thai… là F1, F2 ở chung một 
nhà đúng theo quy định của Bộ Y tế thì chỉ để một người ở nhà chăm sóc cho trẻ 
em, người già, người tàn tật, phụ nữ mang thai; tuyệt đối không để ở chung một nhà 
quá 03 người cách ly tại nhà, nhưng phải đảm bảo điều kiện diện tích rộng thoáng 
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theo quy định, nhằm hạn chế tối đa tiếp xúc gần, sinh hoạt chung, dễ lây nhiễm 
bệnh cho các thành viên trong gia đình đang cách ly y tế tại nhà.  

m) Về các chợ truyền thống: Tiếp tục thực hiện Công văn số 1442/UBND-
TH ngày 23/8/2021 của UBND thị xã về việc tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19 tại các chợ trên địa bàn thị xã; chỉ đạo Ban quản lý các chợ:  

- Phát phiếu đi chợ cho hộ gia đình tần suất từ 02 - 03 ngày/lần. Thực hiện 
phân luồng ra, vào chợ hợp lý và kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào chợ; tổ chức 
khai báo y tế, đo thân nhiệt, quét mã QR-Code đối với người đi chợ (hoặc đăng ký 
danh sách người ra, vào chợ). Tổ chức vách ngăn chống giọt bắn tại các gian hàng, 
ki ốt, giữa tiểu thương và người đi chợ. 

- Yêu cầu 100% tiểu thương buôn bán tại chợ và người đi chợ là người ngoài 
địa bàn xã, phường nơi có chợ phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm test 
nhanh/PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu xét 
nghiệm); phải thực hiện đúng quy định “5K”; không bán ăn, uống tại chợ. 

- Các tiểu thương giao/nhận hàng thiết yếu mua bán hàng ngày: phải có giấy 
chứng nhận kết quả xét nghiệm test nhanh/PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong 
vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm); phải đăng ký giao/nhận hàng tại 01 
trong 04 địa điểm trên địa bàn thị xã (Bình Chương – Hoài Đức; sân bay Giao Hội 
– Hoài Tân; Ngọc An Tây – Hoài Thanh Tây; điểm bến xe buýt - Tam Quan Bắc) 
và thời gian giao nhận hàng; giữ khoảng cách, không tiếp xúc gần với chủ xe, lái 
xe, phụ xe đường dài và thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng tại địa điểm giao nhận 
trước khi rời đi. 

- Ban quản lý chợ, hộ kinh doanh, tiểu thương và người lao động trong chợ phải 
ký cam kết thực hiện các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19.  

- Tạm dừng việc kinh doanh đối với các tiểu thương không có sạp/ki ốt bán 
hàng cố định và bán các mặt hàng không thiết yếu tại chợ để giảm mật độ người 
trong chợ. Số lượng tiểu thương bán tại chợ không quá 50% tổng số tiểu thương, bố 
trí luân phiên phù hợp, ưu tiên bán các mặt hàng thiết yếu. 

- Nếu chợ nào không đáp ứng đủ các điều kiện phòng, chống dịch COVID-
19, thì tạm dừng hoạt động chợ.  

n) Đối với hoạt động xây dựng: Yêu cầu các chủ nhà, chủ thầu xây dựng nhà 
ở tư nhân, chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng công trình phải xây dựng và thực 
hiện Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 cho công trường xây dựng theo chỉ 
đạo của UBND thị xã tại Công văn số 1509/UBND-TH ngày 31/8/2021. Lưu ý: phải 
thực hiện xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 100% 
số lượng công nhân, người lao động trên công trường, điểm xây dựng nhà ở tư nhân. 

o) Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các 
trạm dừng nghỉ, cửa hàng xăng dầu theo Công văn số 5789/UBND-KT ngày 
16/9/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 1178/UBND-TH ngày 20/8/2021 của 
UBND thị xã, trong đó: Chỉ đạo Công an xã, phường yêu cầu các trạm dừng nghỉ, 
cửa hàng xăng dầu có bản cam kết chỉ cho xe tải, xe khách vào đổ xăng, dầu khi có 
giấy chứng nhận xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính còn 
hiệu lực trong 72 giờ (kể từ khi có kết quả xét nghiệm) và cung cấp đầy đủ thông 
tin (biển kiểm soát, số lượng người trên xe, nơi đi, nơi đến); tuyệt đối không cho 
phép các phương tiện đang hoạt động vận tải, hành khách dừng nghỉ, lưu trú, tập 
trung ăn uống tại khu vực cửa hàng mình; đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện 
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pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở mình, nhất là thực hiện “5K”, phải 
tiêu độc, khử trùng cơ sở 2 lần/ngày, phân luồng xe ra vào đảm bảo biện pháp xếp 
hàng, đổ xăng dầu theo thứ tự, giữ khoảng cách giữa các xe; lập nhật ký theo dõi và 
cung cấp đầy đủ thông tin của các xe tải, xe khách vào đổ xăng dầu (biển kiểm soát, 
số lượng người trên xe, thời gian đến cửa hàng, nơi đi, nơi đến), báo cáo hàng ngày 
qua đường dây nóng của UBND xã, phường. 

p) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND thị xã về siết chặt 
quản lý, giám sát đối tượng chủ xe, lái xe, phụ xe đường dài đi/về địa phương tại 
Công văn số 1435/UBND-TH ngày 22/8/2021; đảm bảo công tác phòng chống dịch 
COVID-19 trong giao dịch tín dụng tại Công văn số 1614/UBND-TH ngày 
15/9/2021; tăng cường quản lý đội ngũ shipper tại Công văn số 1282/UBND-TH 
ngày 31/7/2021; tăng cường quản lý các đơn vị vận tải hành khách chuyển sang vận 
tải hàng hóa tại Công văn số 1615/UBND-TH ngày 15/9/2021. 

q) Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải xây dựng và thực hiện 
nghiêm túc Kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và các phương án xử lý khi có 
các trường hợp mắc COVID-19, nhất là phải tổ chức xét nghiệm sàng lọc hằng tuần 
ít nhất cho 30% người lao động bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh 
SARS-CoV-2 khi đơn vị chưa có ca mắc COVID-19; xét nghiệm 100% người lao 
động khi có ca mắc COVID-19 theo Công văn số 5019/UBND-VX ngày 15/8/2021 
và Công văn số 5354/UBND-KT ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh; Công văn số 
1431/UBND-TH ngày 22/8/2021 của UBND thị xã… Lập thủ tục xử lý nghiêm và 
yêu cầu tạm dừng hoạt động nếu doanh nghiệp, CSSXKD không thực hiện hoặc thực 
hiện không đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định pháp luật. 

r) Xây dựng kế hoạch tầm soát, xét nghiệm, sàng lọc; yêu cầu người dân 
chấp hành nghiêm túc lịch lấy mẫu xét nghiệm, tầm soát, sàng lọc theo kế hoạch để 
kịp thời phát hiện, bóc tách F0, cách ly F1, F2 theo quy định. Tuyệt đối không để 
sót, lọt đối tượng có mặt trong diện xét nghiệm mà không xét nghiệm, đề phòng 
nguy cơ bùng phát dịch trở lại; thực hiện các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, 
đảm bảo trợ cấp xã hội cho đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng yếu thế 
(nhất là hộ neo đơn, không nơi nương tựa, sống nhờ sự hỗ trợ con cháu) đảm bảo 
lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho Nhân dân trong thời gian phong 
tỏa; đảm bảo khám chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân và bảo đảm an ninh trật tự… 
theo Công điện số 1409/CĐ-BYT ngày 15/9/2021 của Bộ Y tế, Kế hoạch số 94/KH-
UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh. 

s) Phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, 
chống dịch COVID-19 túc trực 24/24h và xuống địa bàn phụ trách khu phố để thực 
hiện hiệu quả, đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trên địa bàn 
phường. Chỉ đạo công khai bảng theo dõi diễn biến công tác phòng chống dịch 
hằng ngày đến từng khu phố để theo dõi, đánh giá, nhận định và thực hiện các biện 
pháp phù hợp, hiệu quả để ngăn chặn, dập dịch trong thời gian ngắn nhất, nhanh 
nhất… Chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhà nước và trước Chủ tịch UBND thị xã 
về chỉ đạo toàn diện việc thực hiện giãn cách xã hội và công tác phòng chống dịch 
trên địa bàn. 

2. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, tỉnh trên địa bàn thị xã; Thủ 
trưởng các cơ quan thuộc Thị ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội, 
đoàn thể thị xã; Thủ trưởng các phòng, ban thuộc thị xã: trực tiếp chỉ đạo và chịu 
trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị mình; khẩn trương 
xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các 
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phương án xử lý khi có các trường hợp mắc COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế 
tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 12/8/2021 và Công văn số 1616/UBND-TH 
ngày 15/9/2021 của UBND thị xã. 

3. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; Ban Chỉ đạo – UBND – 
Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 các xã, phường phải ưu tiên cao 
nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 14/CT-UBND 
ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Công văn số 1283/UBND-TH ngày 
31/7/2021 của Chủ tịch UBND thị xã.  

a) Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng và trực phòng chống 
dịch để người dân biết liên hệ. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 
thực chất của Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng; Tổ tự quản; khu phố tự 
quản; thôn tự quản. 

b) Tổ chức ứng trực 24/24h đối với các lực lượng tham gia chống dịch, nhất 
là Sở chỉ huy chống dịch, lực lượng y tế, công an, quân đội, để kịp thời phát hiện, 
xử lý các vấn đề phát sinh trước diễn biến dịch bệnh; tuyệt đối không để xảy ra tình 
trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm, bùng 
phát; tổ chức đợt cao điểm kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm các biện pháp 
phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

 c) Tiếp tục giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả. Tiếp tục thực hiện giảm 50% - 70% số người làm việc tại các cơ quan, công 
sở; tăng cường làm việc trực tuyến. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm, làm việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao 
hơn; thường xuyên giữ liên lạc để xử lý công việc kịp thời và có mặt triển khai 
nhiệm vụ khi được yêu cầu. Tuyệt đối phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp 
phòng, chống dịch theo quy định. 

 d) Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công tác phòng 
chống dịch COVID-19 tại Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 và Chỉ thị số 
16/CT-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

4. Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo của Thị ủy về phòng, chống dịch 
COVID-19; Tổ công tác đặc biệt của Ban Thường vụ Thị ủy, các đồng chí Ủy viên 
Ban Thường vụ Thị ủy, các đồng chí Thị ủy viên phụ trách phường, Trưởng các 
Ban Đảng, UBMTTQVN và các hội, đoàn thể thị xã; Thủ trưởng các phòng, ban: 
bám sát địa bàn được phân công phụ trách; tiếp tục kiểm tra, giám sát, phối hợp chỉ 
đạo, hướng dẫn các phường thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định giãn cách 
xã hội, các kế hoạch, biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Bí thư Đảng ủy – Trưởng 
ban Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng 
chống dịch COVID-19 các xã, phường; tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất, 
hiệu lực, hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; 

- Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban trên địa bàn thị xã; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Trương 
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