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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /UBND-KT&HT 

V/v chấn chỉnh và nghiêm túc rút kinh 

nghiệm trong công tác tổ chức triển 

khai phòng chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn huyện.   

Tam Dương, ngày         tháng  07 năm 2021 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 Qua công tác kiểm tra tình hình ngày 27/7/2021 của phòng Kinh tế và Hạ 

tầng huyện về tổ chức triển khai thực hiện kiểm soát nguồn lây bệnh Covid-19 

đối với các Chợ truyền thống và ở các Chợ cóc, Chợ tạm, các điểm bày bán 

không đúng nơi quy định ở các xã, thị trấn còn một số tồn tại như sau: 

Triển khai ở một số xã còn chưa tốt, chưa quyết liệt, vẫn để tình trạng 

người dân bày bán, kinh doanh hàng hóa không đúng nơi quy định, trong khi đó 

tình trạng hoạt động kinh doanh, buôn bán ở các Chợ chưa áp dụng quyết liệt 

các biện pháp phòng dịch, vẫn để người dân họp ra ngoài khuân viên Chợ, dẫn 

tới khó kiểm soát an toàn dịch bệnh. Hoạt động của Tổ Covid  ở các Chợ còn 

chưa hiệu quả, hình thức và hoạt động chưa thật sự nghiêm túc trong công tác 

phòng dịch như: Chợ xã Duy Phiên, Chợ Vàng Hoàng Đan, Chợ số 8 xã Kim 

Long…  

 Hiện nay tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp, phải chủ động ngăn chặn 

dịch từ mọi phía, đồng thời phải áp dụng quyết liệt tất cả các biện pháp theo chỉ 

đạo của Tỉnh, Huyện. Do vậy yêu cầu Chủ tịch UBND xã, thị trấn nghiêm túc 

rút kinh nghiệm và tổ chức quyết liệt đồng bộ hơn nữa nhiều giải pháp để đảm 

bảo an toàn dịch bệnh cho cộng đồng; Bất kỳ sự lơ nào cũng phải trả giá rất 

đắt về sự bùng nổ của dịch, sự an toàn của nhân dân. Người đứng đầu chịu 

trách nhiệm toàn diện, tuyệt đối về công tác phòng chống dịch thuộc lĩnh vực, 

địa phương quản lý. 

 1. Cấm tuyệt đối việc bày bán, kinh doanh ở ngoài khuân viên phạm vi 

Chợ, kiên quyết giải tỏa các Chợ cóc, Chợ tạm, điểm bày bán không đúng nơi 

quy định. Yêu cầu tất cả các hộ kinh doanh phải vào trong Chợ để thuận lợi cho 

quá trình kiểm soát an toàn dịch bệnh ở địa phương.  

Kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh đối với Chợ truyền thống và kiên 

quyết giải tỏa đối với Chợ cóc, Chợ tạm, các điểm bày bán không đúng nơi quy 

định 
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 Đối với các trường hợp không thực hiện, xử lý nghiêm theo quy định của 

pháp luật về phòng chống dịch.     

 2. Đình chỉ và có biện pháp xử lý cương quyết đối với các cơ sở kinh 

doanh, hàng hóa, dịch vụ tạm dừng hoạt động và các cơ sở được phép hoạt động 

nhưng phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống Covid-19 theo quy định tại 

Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh về một số biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.  

 3. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tăng cường công tác kiểm tra việc 

chấp hành thực hiện ở các xã, thị trấn theo quy định và đề xuất UBND huyện 

biện pháp xử lý đối với địa phương nào thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ 

đạo, điều hành để xảy ra các hành vi vi phạm tại Quyết định số 1948/QĐ-UBND 

ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh về một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. 

 Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Trưởng các phòng, cơ quan của huyện;  

- Lưu: VT. 

TL CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

Đào Hải Nam 
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