
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 10  năm 2021 

V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid- 19 

trên địa bàn thành phố 

 

 

Kính gửi:   

- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Uỷ ban nhân dân các phường, xã. 
 

 

Trong thời gian vừa qua, Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống 

dịch Covid-19 thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt việc thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thành phố đã cơ bản kiểm soát được 

dịch bệnh. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây 

lan dịch bệnh tại cộng đồng. Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19, đặc biệt là tại các khu vực cách ly y tế (khu vực phong tỏa), 

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị; Ủy ban nhân dân các 

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

1. Ủy ban nhân dân các phường, xã: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân về nguy cơ dịch 

bệnh, tự giác tuân thủ các quy định phòng, chống dịch. Khuyến khích người dân 

tham gia giám sát, tố giác các trường hợp vi phạm.  

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý, tuần tra, kiểm soát các khu 

vực cách ly y tế, phân công, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các chốt kiểm soát 

của các khu vực cách y tế; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo tại 

các khu vực này.  

- Phân công, bố trí lực lượng kiểm tra, giám sát, theo dõi sức khỏe hàng 

ngày đối với các gia đình có các trường hợp thuộc diện cách ly y tế. Yêu cầu 

người dân chấp hành nghiêm các quy định về cách ly y tế, thực hiện tự theo dõi 

sức khỏe theo quy định. 

- Nghiên cứu, khảo sát các vị trí phù hợp để lắp đặt hệ thống camera giám 

sát tại các khu vực cách ly y tế để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. 

2. Phòng Y tế, Trung tâm y tế: 

Thường xuyên giám sát, hướng dẫn về cách ly y tế, theo dõi sức khỏe các 

đối tượng cách ly y tế tại nhà; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo đúng 

quy định. 
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3. Công an thành phố: 

Phối hợp với UBND các phường, xã bố trí lực lượng quản lý chặt chẽ tại 

khu cách ly y tế, đảm bảo an ninh trật tự đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm các quy định về phòng, chống dịch theo quy định.  

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân các phường, xã thực hiện nghiêm các nội dung trên. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về Uỷ 

ban nhân dân thành phố (qua Phòng Y tế thành phố Phủ Lý, địa chỉ mail: 

phongyte.hanam@gmail.com)./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Hà Nam; 

- Sở Y tế; 

- TT Thành ủy-HĐND thành phố;  

- Lãnh đạo UBND Thành phố;  

- Các thành viên BCĐ phòng, chống dịch TP; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TH.  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Phạm Văn Quân 

 

 

mailto:phongyte.hanam@gmail.com)./

		2021-10-20T09:03:59+0700
	Phạm Văn Quân


		2021-10-20T09:07:13+0700


		2021-10-20T09:07:13+0700


		2021-10-20T09:07:13+0700




