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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TÂN ĐỒNG 

           

    Số:          /UBND-VX 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                    Tân Đồng, ngày         tháng       năm 2021 
       

 V/v chấn chỉnh việc tiếp nhận khai báo y tế và tăng  

cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi  

    vi phạm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
 

Kính gửi:  

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 phường; 

- Công an phường; 

- Ban CHQS phường; 

- Đài truyền thanh phường;  

- Các tổ phòng chống Covid-19 phường; 

- Tổ kiểm tra liên ngành VH-XH phường; 

- BĐH các khu phố. 

 

Thực hiện Công văn số 905/UBND-KGVX ngày 03/6/2021 của UBND thành 

phố về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 920/UBND-VX và Công  

văn số 921/UBND-VX ngày 04/6/2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài về 

việc chấn chỉnh việc tiếp nhận khai báo y tế đối với người về từ các tỉnh, thành phố và 

khách đến liên hệ công tác. 

Để chấn chỉnh, tăng cường thực hiện công tác khai báo y tế và kịp thời kiểm tra 

và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND 

phường yêu cầu: 

1. BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 phường; Các tổ phòng chống Covid-19 

phường; Tổ kiểm tra liên ngành phường, toàn thể CBCC, người hoạt động không 

chuyên trách phường:  

- Tổ kiểm tra liên ngành phường chủ công phối hợp với các tổ phòng, chống dịch 

Covid-19. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và lập biên bản 

vi phạm hành chính xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân 

không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của pháp 

luật và chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 

795/UBND-NC ngày 23/5/2021.  

- Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và 

người lao động trong phường nghiêm túc cài đặt các ứng dụng Bluezone, NCOVI, 

Vietnam Health. Yêu cầu tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác bắt buộc phải khai báo 

y tế bằng mã QR CODE hoặc trên hệ thống tờ khai y tế https://tokhaiyte.vn để giám 

sát, phục vụ hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.  

HỎA TỐC 
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- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường (phụ trách Khối VH-XH) - Phó trưởng 

Ban phụ trách trực tiếp phòng, chống Covid-19. Thường trực tại Trạm Y tế phường để 

chỉ đạo sâu sát và ký ban hành kịp thời các quyết định cách ly đối với những trường 

hợp cách ly tại nhà theo quy định, tạo điều kiện cho người dân thực hiện tốt các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh. Hàng ngày báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 thành phố vào lúc 17 giờ hàng ngày trên nhóm Zalo của 

Ban Chỉ đạo thành phố. 

-Để thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch cũng như chấp hành nghiêm 

quy chế làm việc của cơ quan. Tất cả CBCC, người hoạt động không chuyên trách, các 

hội đoàn thể khi đến cơ quan làm việc, không được tập trung tại các phòng làm việc 

của bộ phận khác, trừ trường hợp trao đổi công việc. Giao Ban thanh tra nhân dân phối 

hợp với công đoàn, Văn phòng UBND phường thường xuyên kiểm tra theo dõi báo 

cáo Chủ tịch UBND phường để xem xét xử lý. 

2. Công an phường:  

Chủ trì, phối hợp với Ban Bảo vệ dân phố, Ban Chỉ huy Quân sự, Trạm Y tế 

phường, các tổ phòng, chống Covid và Ban điều hành các khu phố chủ động rà soát, 

người từ nơi khác về địa phương, nhất là từ các tỉnh, thành phố đang có dịch. Đặc biệt 

lưu ý kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả xử lý hình sự các hành vi, 

vi phạm như: Không đeo khẩu trang nơi công cộng; không khai báo y tế, khai báo 

không kịp thời, không trung thực theo quy định; không thực hiện quyết định áp dụng 

các biện pháp tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ kinh doanh, dịch vụ và hành vi 

không chấp hành nghiêm biện pháp cách ly tại nơi cư trú.  

3. Ban Chỉ huy Quân sự phường.  

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. Phân công dân quân thường trực luân phiên tham gia hỗ trợ Trạm Y tế 

phường trong công tác tiếp nhận khai báo y tế, truy vết, lập danh sách người về từ các 

tỉnh và thành phố, địa phương khác về. 

4. Trạm Y tế phường. 

Làm tốt công tác tiếp nhận khai báo y tế, truy vết, lập danh sách danh sách người 

về từ các tỉnh và thành phố, địa phương khác về, đặc biệt là việc tiếp nhận đối chiếu, 

rà soát danh sách các trường hợp do các chốt kiểm soát của tỉnh đã tổ chức lấy mẫu 

xét nghiệm gửi về theo từng giờ tham mưu BCĐ phòng chống Covid -19 phường để 

ban hành quyết định cách ly. 

5. Đề nghị UBMTTQVN, các Hội đoàn thể phường. 

Tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền được kịp thời, chính xác, hiệu quả 

về công tác phòng, chống dịch bệnh đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân 

trên địa bàn. Bố trí đoàn viên, hội viên của mình luân phiên tham gia hỗ trợ Trạm Y tế 

phường trong công tác tiếp nhận khai báo y tế, truy vết, lập danh sách người về từ các 

tỉnh và thành phố, địa phương khác về. 

Cử đoàn viên, hội viên tham gia hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, quán cà phê, 

nhà hàng... đăng ký thông tin QR Code và niêm yết mã QR Code tại cơ sở để khách 
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đến sử dụng dịch vụ thực hiện khai báo y tế bằng QR Code, thuận lợi cho công tác 

truy vết sau này. 

6. Ban điều hành và thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng các khu phố: 

- Phối hợp Trạm y tế, Công an phường, các tổ phòng chống Covid-19 phường 

truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến yếu tố dịch tễ trên địa bàn khu phố 

mình quản lý, đặc biệt là những người đi về từ các tỉnh và thành phố, địa phương khác 

về; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác, phối hợp giám sát chặt chẽ 

các đối tượng đã có quyết định cách ly y tế tại nhà. 

- Tiếp tục chỉ đạo Trưởng các chi hội đoàn thể, tổ dân phố “đi từng ngõ, gõ từng 

nhà” để hướng dẫn tất cả người dân có điện thoại di động thông minh thực cài đặt các 

ứng dụng Bluezone, NCOVI, Vietnam Health và thực hiện khai báo y tế bằng mã QR 

CODE hoặc trên hệ thống tờ khai y tế https://tokhaiyte.vn để giám sát, phục vụ hiệu 

quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

-Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về việc thực hiện khai báo y tế bằng 

QR Code trên nhóm Zalo, các trang mạng xã hội để người dân biết, thực hiện.   

Nhận được Công văn này, yêu cầu BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 phường; 

các tổ phòng, chống Covid-19 của phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển 

khai thực hiện. Hàng ngày báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 phường vào lúc 16 giờ hàng ngày trên nhóm Zalo của Ban chỉ đạo 

phòng chống Covid-19 phường. 
 

Nơi nhận:                               CHỦ TỊCH  
- BCĐ phòng chống Covid TP; 

-TT Đảng ủy – HĐND phường; 

-CT, các PCT UBND phường; 

-Như trên; 

- Lưu: VT.    
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