
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

  

Số:           /UBND-VX 

V/v tăng cường kiểm tra thực hiện  

nghiêm việc cách ly toàn xã hội 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hóa, ngày       tháng 4  năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
Từ ngày 04 đến ngày 06/4/2020, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện đã đi kiểm tra việc thực hiện cách ly xã hội tại các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện. Cơ bản các xã, thị trấn đã tích cực triển khai thực hiện 

việc cách ly xã hội trên địa bàn; Nhân dân có nhận thức, đồng tình ủng hộ và 

thực hiện tốt. 

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như sau: 

- Một số người còn chủ quan không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; việc 

thực hiện không tập trung quá 02 người tại nơi công cộng và giữ khoảng cách tối 

thiểu 2m chưa nghiêm. 

- Tại địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc và một số xã vẫn còn quán ăn, cơ sở kinh 

doanh dịch vụ không cần thiết hoạt động, tập trung đông người. 

- Không có lịch trực hằng ngày của Ban Chỉ đạo xã; có xã không có lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân xã trực ngày thứ 7, Chủ nhật. 

Để thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội trên địa bàn huyện theo đúng yêu 

cầu của Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn 

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 

tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của 

huyện về các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tuyên truyền sâu rộng để 

Nhân dân hiểu thấy được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện 

cách ly toàn xã hội. 

- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về 

thực hiện cách ly xã hội theo yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ.  
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- Phân công cụ thể lịch trực hằng ngày của Ban Chỉ đạo xã phòng, chống 

dịch Covid-19 từ nay đến 15/4/2020 (trong đó lưu ý phải có lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân xã trực hằng ngày và kể cả thứ 7, Chủ nhật).  

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của công 

chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý, nghiêm cấm lạm dụng 

việc cho phép làm việc ở nhà để nghỉ làm việc riêng, không đảm bảo tiến độ 

công việc. 

- Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực 

hiện nghiêm chỉ đạo tại Công văn này, nếu đơn vị nào không thực hiện nghiêm 

để xảy ra vi phạm Chỉ thị số 16/CT-TTg sẽ kiểm điểm nghiêm khắc người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn. 

2. Văn phòng HĐND & UBND huyện 

Chủ trì, phối hợp Phòng Nội vụ, các cơ quan liên quan theo dõi việc thực 

hiện của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn theo chỉ đạo của UBND huyện tại 

Mục 1 Công văn này, báo cáo, đề xuất kịp thời với Chủ tịch UBND huyện. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; (Báo cáo) 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh VP, các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Như kính gửi; (Thực hiện) 

- Lưu: VT, CVVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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