
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ 

 

Số:        /UBND-YT 

V/v tăng cường các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch Covid-19. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

   Phủ Lý, ngày      tháng 9  năm 2021 

    

 Kính gửi: 

            - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc thành phố; 

   - Công an thành phố; 

  - Trung tâm Y tế thành phố; 

   - Uỷ ban nhân dân các phường, xã. 

 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện một số ca nghi nhiễm mắc 

Covid-19, để chủ động trong công tác phòng, chống dịch và triển khai có hiệu quả 

một số biện pháp cấp bách nhằm khoanh vùng, dập dịch không để dịch lây lan trong 

cộng đồng. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị, phòng, ban, ngành đoàn 

thể thuộc thành phố;  Ủy ban nhân dân các phường, xã thực hiện nghiêm một số nội 

dung sau: 

1. Kể từ 17h00’ ngày 20/9/2021, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa 

bàn thành phố dừng phục vụ ăn, uống tại chỗ; chỉ bán hàng mang về. Dừng hoạt 

động kinh doanh của các Quầy hàng (Ki ốt) đã được cấp phép bán hàng phục vụ Tết 

Trung thu trên vỉa hè một số tuyến đường phố. 

2. Thực hiện nghiêm việc dừng các hoạt động tập trung đông người bao gồm cả 

các hoạt động vui chơi, giải trí, luyện tập thể dục thể thao trong nhà, ngoài trời… 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh từ thành phố 

đến phường, xã về những ca bệnh xác định; tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của 

tỉnh, thành phố để người dân được biết và chủ động phòng, chống dịch. Thông báo, 

tuyên truyền vận động nhân dân khẩn trương thực hiện việc đăng ký và tiêm vắc-xin 

phòng, chống Covid- 19 tại các địa điểm theo quy định. 

4. Kích hoạt toàn diện hoạt động của các Ban chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy công 

tác phòng chống dịch và hoạt động của tổ Covid cộng đồng, đi từng ngõ, gõ từng 

nhà, rà soát các trường hợp liên quan đến ca bệnh xác định, những người tiếp xúc 



gần để tổ chức khoanh vùng, dập dịch và thực hiện phong tỏa, cách ly y tế theo quy 

định.  

5. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm 

các trường hợp không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch covid-19. 

Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị; Trưởng các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố; Chủ tịch UBND phường, xã triển khai 

và thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.   

 
Nơi nhận: 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Y tế Hà Nam;  

- TTTU-HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND Thành phố; 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT, PYT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

                      PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Quân 
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