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#SoKyHieuVanBan
V/v tổ chức đồng loạt ra quân kiểm tra, xử phạt 
hành chính đối với những trường hợp 
không đeo khẩu trang, các hành vi vi phạm quy 
định về phòng, chống dịch bệnh.

#DiaDiemNgayBanHanh

                                Kính gửi:
                      - Các phòng, ban, đơn vị liên quan của thành phố;

                 - UBND các xã, phường.
Nhìn chung trong thời gian, người dân trên địa bàn thành phố đã chấp hành 

nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng phòng, chống dịch COVID-19 để bảo vệ 
mình và bảo vệ cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng số ít người dân còn chủ quan, 
lơ là không đeo khẩu trang, đeo khẩu trang với hình thức đối phó,… Việc không đeo 
khẩu trang nơi công cộng trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức 
tạp như hiện nay là rất nguy hiểm, có nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Nhằm 
thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên 
địa bàn thành phố, UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Công an thành phố, UBND các xã, phường tổ chức đồng loạt ra quân kiểm 
tra, tiến hành xử phạt hành chính đối với những trường hợp không đeo khẩu trang, các 
hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh theo quy định kể từ ngày 
06/5/2021.

Đối với các địa phương có chợ, yêu cầu Ban Quản lý chợ phối hợp chặt chẽ với 
UBND các xã, phường để triển khai thực hiện đảm bảo quy định.

2. Phòng Tư pháp thành phố tổng hợp các quy định xử phạt vi phạm hành chính 
liên quan đến việc vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch để các cơ quan, 
đơn vị, địa phương nghiên cứu áp dụng.

3. Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Truyền thông thành phố, UBND các xã, 
phường tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình cơ sở, tuyên 
truyền lưu động nội dung hướng dẫn đeo khẩu trang, thông điệp 5K, các quy định về 
xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch… để người dân được 
biết và chấp hành đúng quy định.

4. Về công tác thông tin báo cáo: Yêu cầu UBND các xã, phường định kỳ hằng 
ngày hoặc đột xuất (tùy theo diễn biến tình hình cụ thể và chỉ đạo của cấp có thẩm 
quyền) báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 thành phố để theo dõi, chỉ đạo.

UBND thành phố Tam Kỳ yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan thành phố, 
UBND các xã, phường triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;                                                                                       
- 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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