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Kính gửi:  

 - Ban quản lý chợ trung tâm thành phố; 

 - UB.MTTQ và các Đoàn thể phường; 

 - Công an, Y tế phường; 

 - Ban lãnh đạo 15 khu phố. 
 

 

Thực hiện Công văn số 3478/UBND-VP ngày 07/8/2020 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Cẩm Phả về việc kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm quy 

định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. UBND phường yêu cầu 

Công an, Y tế phường, Ban lãnh đạo các khu phố thực hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. Công an, Y tế phường kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với 

các trường hợp vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh theo 

quy định. 

2. Ban lãnh đạo các khu phố tiếp tục phát huy hiệu quả của các Tổ công 

tác tại các khu phố trong công tác kiểm soát, phòng chống dịch. Tiếp tục tuyên 

truyền khuyến khích người dân hạn chế ra đường, không tập trung đông người, 

đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu khi giao tiếp; Tăng cường công tác 

tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của khu phố, thông tin đầy đủ, chính 

xác tình hình diễn biến dịch bệnh đến toàn bộ người dân biết, chủ động thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

3. Đề nghị Ban quản lý chợ trung tâm thành phố kiểm soát chặt chẽ yêu 

cầu 100% người dân, du khách đeo khẩu trang tại chợ (đặc biệt không để người 

không đeo khẩu trang đi vào các cơ sở nêu trên); trang bị dung dịch rửa tay sát 

khuẩn; thực hiện chặt chẽ quy trình kiểm tra thân nhiệt và mở sổ theo dõi thân 

nhiệt đối với nhân viên, người bán hàng và người dân, du khách đi vào chợ 

trung tâm thành phố. 

4. Đề nghị UB.MTTQ và các đoàn thể phường tiếp tục phối hợp vận động 

tuyên truyền tới các hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân khuyến cáo không 

tập trung đông người tại các địa điểm vui chơi công cộng, công viên trên địa 

bàn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, giữ 

khoảng cách tối thiểu khi giao tiếp.  
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Ủy ban nhân dân phường yêu cầu Công an, Y tế phường, Ban lãnh đạo 

các khu phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu VP/UB. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Hà 
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