
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /UBND-KGVX
V/v tăng cường hơn nữa các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 trong tình hình mới

             
                 Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2021

            Kính gửi: 
  - Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

          - UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh  
COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh  
COVID-19 các xã, phường, thị trấn.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát nhanh, diễn biến hết sức 
phức tạp tại thành phố Đà Nẵng; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành của tỉnh; 
UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành 
phố và các xã, phường, thị trấn tăng cường hơn nữa các biện pháp cấp bách phòng, 
chống dịch COVID-19, cụ thể như sau: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, 
thành phố tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai các biện pháp phòng, chống 
dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; đồng thời, điều chỉnh lịch 
kiểm tra học kỳ II và tổ chức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 
hiện nay. Trong đó, lưu ý cho học sinh ở các xã, phường, thị trấn có ca dương tính 
với SARS-CoV-2 và các thôn, khối phố thuộc xã, phường, thị trấn lân cận có nguy 
cơ cao được nghỉ học.

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, 
thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai quyết liệt các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các chợ, siêu thị, trung tâm 
thương mại..., ở địa bàn có nguy cơ cao phải giăng dây tại các chợ, chỉ chừa 01 đến 
02 lối vào để kiểm soát chặt chẽ người ra, vào; các siêu thị, cửa hàng kín có sử 
dụng điều hòa hạn chế số người vào mua hàng. 

3. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh quản lý chặt 
chẽ và hạn chế tối đa các phương tiện giao thông vận chuyển hành khách từ Đà 
Nẵng vào Quảng Nam và ngược lại để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Vận 
động người dân Quảng Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng không về địa phương trong thời điểm này.

4. Yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương chủ trì, phối hợp 
với UBND các cấp tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm 
quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý đối với những trường hợp không thực 
hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là không đeo khẩu 
trang tại nơi công cộng. Giao Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ 
đạo tổ chức ra quân tuần cao điểm xử phạt, bắt đầu từ thứ Hai, ngày 10/5/2021 để 
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kiểm tra, xử phạt, răn đe đối với những người không đeo khẩu trang tại nơi công 
cộng theo đúng Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh – Truyền 
hình Quảng Nam, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn 
tăng cường hơn nữa công tác thông tin, truyền thông về các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay; đồng thời, thông tin rộng rãi cho 
nhân dân trên địa bàn tỉnh biết đợt ra quân kiểm tra, xử phạt việc không đeo khẩu 
trang tại nơi công cộng để nghiêm túc chấp hành. 

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố khảo sát, làm việc với các đơn vị liên 
quan để sẵn sàng huy động tối đa các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn, chuẩn bị 
lực lượng phục vụ tùy theo cấp độ dịch bệnh; phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động 
của các Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cộng 
đồng; làm việc với chủ các khách sạn, cơ sở lưu trú đủ điều kiện đảm bảo phục vụ 
tốt cách ly tập trung trên địa bàn để đăng ký làm các khu cách ly tập trung có thu 
phí theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn khẩn trương 
triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy; 
- Báo Q.Nam, Đài PTTH tỉnh, Cổng Thông 
tin điện tử tỉnh;
- CPVP, các Phòng, Ban, Trung tâm 
VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.
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[daky] 
Trần Văn Tân
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