
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ BA ĐỒN 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND- YT 
V/v Áp dụng các biện pháp  

phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn thị xã theo Chỉ thị 15/CT-

TTg 

     Ba Đồn, ngày         tháng       năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể cấp thị xã;  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

 Thực hiện Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc bổ sung, điều chỉnh các mức độ phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn 

yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể cấp thị xã, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển 

khai, thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

1. Áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc quyết liệt, thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên 

toàn địa bàn thị xã thời gian 14 ngày, bắt đầu từ 19 giờ 00 ngày 25 tháng 8 năm 

2021: 

a) Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 

một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, 

bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại 

các địa điểm công cộng. 

b) Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở 

lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, 

thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. 

c) Tạm đình chỉ các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn, 

trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, cụ thể: rạp chiếu 

phim, sân vận động, các sân chơi thể thao, võ thuật, thể dục thẩm mỹ, phòng 

gym, phòng yoga, bóng đá và các cơ sở luyện tập thể thao công cộng, cửa hàng 

internet, trò chơi điện tử, karaoke, xông hơi, mát xa, thẩm mỹ, quán bar, vũ 

trường, các tụ điểm vui chơi, giải trí, … 

d) Các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như: buôn 

bán lương thực, thực phẩm, khám bệnh chữa bệnh, cấp cứu, dịch vụ tang lễ,..; 

các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, 

khách sạn, cơ sở lưu trú,…) trừ các cơ sở nêu tại điểm c) trên đây được hoạt 

động nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 
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như: Yêu cầu “5”K, trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; 

bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và đảm bảo giãn 

cách khi tiếp xúc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát chỉ 

được bán mang đi/ về. 

đ) Hạn chế việc di chuyển của người dân, tập trung nơi đông người; tổ chức 

lại hoạt động giao thông công cộng đảm bảo giảm, giãn, trừ các phương tiện vận 

chuyển hàng hóa.  

e) Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã, UBND các xã, phường cần 

tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng, 

chống dịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến 

trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính; hướng 

dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. 

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm về tụ tập 

đông người, không đeo khẩu trang nơi công cộng, không chấp hành nghiêm các 

quy định về cách ly tại nhà, đưa thông tin sai sự thật; các vi phạm chở người về 

từ vùng dịch, nhập cảnh trái phép; điều tra, khởi tố ngay những trường hợp làm 

lây lan dịch bệnh Covid-19 (nếu có). 

3. Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh để mỗi 

người dân hãy là một chiến sỹ phòng, chống dịch; tiếp tục chung sức, đồng lòng 

đẩy lùi dịch bệnh, thực hiện chiến lược “5K + vắc xin + công nghệ”, khuyến 

khích thực hiện khai báo y tế tự nguyện, cài đặt các ứng dụng truy vết và thông 

báo cho chính quyền về các trường hợp nghi mắc bệnh hoặc đi về/đến từ vùng 

có dịch...; mở rộng tuyên truyền thường xuyên, bằng nhiều hình thức trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

4. Xử lý nghiêm, kể cả xử lý theo pháp luật hình sự các trường hợp đưa tin 

không đúng sự thật, không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực; trốn 

tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế; găm hàng, tăng giá, 

gây bất ổn thị trường theo đúng quy định của pháp luật. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường phát huy hiệu quả các tổ 

Covid Cộng đồng phối hợp với các lực lượng y tế, công an... tại địa bàn để rà 

soát, truy vết các đối tượng có nguy cơ để hướng dẫn cách ly y tế phù hợp. Tăng 

cường việc giám sát các trường hợp cách ly tại gia đình, hạn chế tối đa việc giao 

tiếp của các trường hợp bị đề nghị cách ly y tế; thực hiện cưỡng chế cách ly y 

tế  đối với các trường hợp chống đối cách ly theo quy định. Áp dụng mô hình 

nhường nhà cho người cách ly y tế tại nhà trên toàn địa bàn thị xã. Yêu cầu Chủ 

tịch UBND các xã, phường quán triệt đầy đủ nội dung công văn này tới toàn thể 

người dân trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm phòng, chống 
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dịch. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND thị xã nếu 

vẫn để xảy ra tình trạng vi phạm phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành 

viên tăng cường vận động nhân dân tích cực giám sát, phát hiện, đấu tranh với 

các trường hợp cố tình trốn cách ly, không chịu khai báo hoặc khai báo không 

trung thực; phối hợp các lực lượng chức năng để đẩy nhanh công tác điều tra, 

truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể cấp thị xã; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện theo nội dung Công văn này; nếu có 

diễn biến mới báo cáo ngay với Chủ tịch Ủy ban ban nhân dân thị xã để kịp thời 

chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- TT Thị ủy;  

- TT HĐND thị xã;  

- UBMTTQVN thị xã;  

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- TV BCĐ PC Covid-19 thị xã; 

- Lưu: VT, PYT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Đoàn Minh Thọ 
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