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các trường hợp vi phạm quy đinh trong phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19

Vụ Bản, ngày 26 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, ngành, đoàn thế trên địa bàn;
- Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp tại 
huyện Ý Yên và thành phố Nam Định; địa bàn huyện ta giáp danh giữa hai địa 
phương trên, nên nguy cơ bùng phát dịch bênh COVID-19 là rất cao.

Trong thời gian qua, Huyện ủy, UBND, Chủ tịch ƯBND huyện, Ban chỉ 
đạo phòng chống dịch của huyện đã quyết liệt chỉ đạo; các cơ quan, ngành, 
UBND các xã đã tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. 
Tuy nhiên, qua kiểm tra, theo dõi tại các xã, thị trấn vẫn còn có những hạn chế, 
đó là: Việc nắm bắt, phát hiện người từ các tỉnh ngoài về địa bàn còn chậm, 
quản lý, theo dõi chưa chặt chẽ; việc tuyên truyền, kiếm tra, xử lý các trường 
họp vi phạm trong công tác phòng chống dịch còn chưa tích cực nên còn nhiều 
trường họp không chấp hành thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Để quyết liệt hơn nữa trong công các phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện tăng 
cường xuống địa bàn đã được phân công để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc địa 
phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ 
đao của Trung ương, Tỉnh, Huyên ủy, UBND huyên, Ban chỉ đao phòng chống 
dịch COVID-19 cua huyện’

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

- Huy động tối đa lực lượng phối họp với Công an, Tổ COVID cộng đồng 
tiếp tục tăng cường kiếm soát, quản lý chặt chẽ tất các trường họp từ các tỉnh ngoài 
về địa bàn và các trường họp đang thực hiện cách ly y tế tại nhà; tuyệt đối không để 
trường họp nào vi phạm các quy định về cách ly, khai báo y tế; xử lý nghiêm các 
trường họp vi phạm để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch.

- Chỉ đạo Tổ kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra việc chấp hành các 
quy định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 của các tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; nhất là 
việc không đeo khẩu trang khi đi ra đường, tại các địa điểm đông dân như: Thị 
trân, thị tứ, chợ dân sinh, cống các trường học ....
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- Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phối họp giám sát 
và khai báo các trường họp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch 
COVID-19.

3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện

- Thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh; kịp 
thời báo cáo UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện để 
chỉ đạo.

- Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các xã, thị trấn chuẩn bị đầy 
đủ các điều kiện như: Nhân lực, địa điếm, các thiết bị y tế để triến khai tiêm vắc 
xin trên diện rộng cho nhân dân đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng tiến độ.

4. Trung tâm Văn hóa TT&TT huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy 
mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch COVID-19, các biện 
pháp phòng, chống dịch đế nhân dân không hoang mang, lo sợ, tuyệt đối tin 
tưởng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và 
đồng hành cùng chính quyền cơ sở trong việc giám sát, phát hiện những người 
từ tỉnh, thành phố khác về địa phương, kiểm soát những trường họp đang thực 
hiện cách ly y tế tại nhà. Yêu cầu người dân khi có biểu hiện ho, sốt, đau họng, 
khó thở, mất vị giác... phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được kiểm tra, 
hướng dẫn theo quy định.

Yêu cầu Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ 
chức thực hiện; nếu cơ quan, đơn vị địa phương nào chủ quan, lơ là, thiếu trách 
nhiệm trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để phát sinh dịch bệnh thì 
cá nhân thành viên BCĐ được phân công phụ trách, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch 
UBND xã, thị trấn đó chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, ƯBND huyện/ \ J Ậ ^
Nơi nhận:
- UBND tỉnh nam Định;
- BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh; (để báo cáo)
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như trên (để thực hiện);
- Công thông tin điện tử của huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH


