
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /UBND-VP 

 

Phủ Lý, ngày     tháng 9  năm 2021 

V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 

 

   

Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân các phường, xã. 
 

 

Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố 

diễn biến phức tạp, xuất hiện một số ca bệnh là công nhân tại Khu Công nghiệp 

Châu Sơn. Để góp phần khống chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng từ 

Khu Công nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các 

phường, xã thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Khẩn trương kiểm tra, rà soát, nắm chắc số lượng người lao động cư trú 

trên địa bàn đang làm việc tại các Công ty, nhà máy, xí nghiệp tại Khu Công 

nghiệp Châu Sơn đặc biệt là Công ty TNHH Dream Plastic và Công ty TNHH 

Espoir để giám sát, quản lý theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.  

2. Thông báo rộng rãi cho nhân dân để đối tượng trên chủ động đến cơ sở y 

tế để khai báo y tế và được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

theo quy định.  

3. Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo y tế hoặc khai báo 

không trung thực vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.  

Yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện nghiêm các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 

- Các thành viên BCĐ thành phố;  

- Lãnh đạo UBND Thành phố;  

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TH.  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phạm Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-09-29T10:06:43+0700
	Phạm Văn Quân


		2021-09-29T10:23:54+0700


		2021-09-29T10:23:54+0700


		2021-09-29T10:23:54+0700




