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Số:        /BCĐ-VP  
 

Vv tăng cường kiểm tra, giám sát việc 

chấp hành các biện pháp phòng chống 

dịch COVID-19 tại các địa phương 

 

 

        TP. Bắc Kạn, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

 Kính gửi:  

 

 - Các phòng, ban, ngành thành phố; 

- Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể thành phố; 

- Thành viên BCĐ phòng chống dịch COVID-19 thành phố; 

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các xã, phường. 

 

Thực hiện Văn bản số 251/BCĐ-SYT ngày 08/6/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp 

hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; Văn bản số 3421/UBND-

VXNV ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc không tụ tập xem bóng 

đá trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp 

với số ca mắc ngày càng tăng nhanh. Trước thực trạng một bộ phận người dân 

còn chủ quan, lơ là trước đại dịch, không nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu 

trang và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khi đến những nơi đông 

người; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các xã, phường thực hiện ngay 

những nội dung sau: 

1. Quán triệt tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm yêu 

cầu phòng chống dịch Covid-19, không tụ tập, tổ chức xem bóng đá đông người 

theo nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 3421/UBND-VXNV ngày 

09/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn; căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại đơn vị, các cơ sở 

cách ly, cơ sở khám chữa bệnh và tại cộng đồng… kịp thời chấn chỉnh, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo các Tổ phòng chống dịch Covid-19 

cộng đồng nhắc nhở, giám sát việc thực hiện yêu cầu về phòng chống dịch Covid-

19 và không tụ tập, tổ chức xem bóng đá đông người trên địa bàn khu dân cư. 

2. Trung tâm Y tế thành phố tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

Covid-19 thành phố kế hoạch thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám 

sát việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nhất là việc thực hiện 

thông điệp 5K trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Khẩu trang - Khử khuẩn -

Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) theo chỉ đạo tại Công điện số 



570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng 

cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện nghiêm Công 

điện số 838/CĐ-BYT ngày 07/6/2021 của Bộ Y tế về việc không tụ tập xem bóng 

đá trong phòng chống dịch COVID-19. 

Các xã, phường chủ động thành lập đoàn đi kiểm tra theo các nội dung 

nêu trên. 

3. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống 

dịch Covid-19, đặc biệt các trường hợp không đeo khẩu trang khi đến nơi đông 

người và các địa điểm công cộng theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 

28/9/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực y tế. 

 (Gửi kèm Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ 

Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện 

số 838/CĐ-BYT ngày 07/6/2021 của Bộ Y tế). 

Với nội dung trên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử 
- Như Kg; 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Lưu: VT, VP. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Thị Huế 
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