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#SoKyHieuVanBan
V/v tăng cường thực hiện phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:
        - Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể thành phố;

   - Chủ tịch UBND các xã, phường.

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam; để thực hiện có hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19, không để lây lan trong cộng đồng, UBND thành phố 
Tam Kỳ có ý kiến như sau:

1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể thành phố, Chủ tịch 
UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thường 
trực Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ (Công điện số 540/CĐ-TTg, Công điện 
số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021, Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021, 
Thông báo kết luận số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 và Thông báo kết luận số 
89/TB-VPCP ngày 01/5/2021); của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 252-
CV/TU ngày 28/4/2021; của UBND tỉnh (các Công văn: số 2358/UBND-KGVX 
ngày 24/4/2021, số 2405/UBND-KGVX ngày 26/4/2021, số 2514/UBND-KGVX 
ngày 01/5/2021, Thông báo số 152/TB-UBND ngày 29/4/2021, Kế hoạch số 
2515/KH-UBND ngày 01/5/2021 và Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 
02/5/2021); của UBND thành phố (các Công văn: số 964/UBND-YT ngày 
29/4/2021, số 966/UBND-VP ngày 03/5/2021). 

- Thực hiện tốt phương châm 05 không của tỉnh Quảng Nam trong công tác 
phòng, chống dịch Covid-19; đó là: Không lơ là, chủ quan - Không hoang mang, lo 
lắng - Không được giấu bệnh - Không được để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng -  
Không được tung tin thất thiệt.

2. Công an thành phố chỉ đạo Công an các xã, phường phối hợp với Trạm Y 
tế xã, phường, Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng 
đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp; lập danh sách người dân đến/về lại 
từ các địa phương có ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng (Hà Nội, thành 
phố Hồ Chí Minh, Yên Bái, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam) và một số địa 
phương khác (Bộ Y tế công bố có ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng) 
sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 để giám sát, quản lý và tuyên truyền, hướng dẫn các 
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm các cá nhân không khai báo 
y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.

3. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố khẩn trương đưa các khu cách ly tập 
trung của thành phố vào vận hành trở lại, bắt đầu từ ngày 04/5/2021; trước mắt là 



khu cách ly tập trung tại Trạm Y tế xã Tam Thanh và Khu huấn luyện dự bị động 
viên, dân quân tự vệ (SH01). 

4. Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố và 
địa phương liên quan tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 
các khu – cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, nhất là việc kiểm soát chặt chẽ 
công nhân trở lại làm việc sau nghỉ Lễ 30/4 – 01/5.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và hội, đoàn thể 
thành phố tăng cường sự chỉ đạo, tích cực phối hợp với UBND thành phố thực hiện 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên 
truyền, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác nhưng cũng không gây tâm lý hoang 
mang, lo sợ, mất bình tĩnh, nhất là gây mất ổn định và hoảng loạn trong xã hội. 
Huy động sức mạnh tổng hợp, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sự đồng 
thuận của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 
trên địa bàn thành phố.

6. UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo bắt 
buộc mọi người dân trên địa bàn phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Siết chặt hơn 
nữa việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa 
phương; đặc biệt tại các địa điểm công cộng hay tập trung đông người (Quảng 
trường 24/3, bãi biển Tam Thanh, Làng sinh thái Hương Trà,…).

- Thông báo và yêu cầu tất cả người dân đến/về lại địa phương sau kỳ nghỉ 
Lễ 30/4 - 01/5 từ các tỉnh, thành phố có ca dương tính với Covid-19 trong cộng 
đồng (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Yên Bái, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam) 
và một số địa phương khác (Bộ Y tế công bố có ca dương tính với Covid-19 trong 
cộng đồng) bắt buộc phải khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng 
mã QR Code, ứng dụng công nghệ thông tin/khai báo trực tiếp với chính quyền địa 
phương nơi cư trú theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Riêng đối với những người 
có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh Covid-19; 
cần phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

UBND thành phố Tam Kỳ yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, hội, 
đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực 
hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;                                                                                       
- Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam (B/c);                 
- UBND tỉnh Quảng Nam (B/c);
- BCĐ cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 (B/c);
- Sở Y tế tỉnh Quảng Nam:
- TTTV, HĐND, UBMTTQVN thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;                                     
- C.PVP, CV;
- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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