
     UỶ BAN NHÂN DÂN 

  THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

 

       Số:          /UBND-YT 

V/v tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm 

các vi phạm về phòng, chống dịch  

Covid-19 trên địa bàn thành phố 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

            
           Sầm Sơn, ngày  08   tháng 8 năm 2020 

                         ơ  

 Kính gửi:  

- Công an thành phố Sầm Sơn; 

- UBND các xã, phường. 
 

 

Qua kiểm tra thực tế tại các Phường: Bắc Sơn, Trường Sơn, Trung Sơn, 

Quảng Châu... cho thấy, nhiều người dân ra đường vẫn không thực hiện nghiêm 

việc đeo khẩu trang; đặc biệt, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, hàng nước 

vỉa hè, quán trà chanh, cafe ... chủ cơ sở và nhân viên phục vụ không thực hiện đeo 

khẩu trang. Trước tình hình nêu trên, để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22/CT-

UBND, ngày 03/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch UBND thành phố - 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Chủ tịch UBND các xã, phường 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ: Tất cả mọi người 

dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm công cộng, tập trung đông 

người; đặc biệt, các cơ sở kinh doanh dịch vụ chủ cơ sở, nhân viên, người phục vụ 

phải đeo khẩu trang. Kiên quyết xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm không đeo 

khẩu trang khi ra đường, khi tập trung đông người, không chấp hành thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt Tổ giám sát cấp xã, phường, Tổ giám sát thôn, 

khu phố, lực lượng công an tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của người dân. 

- Ban Chỉ đạo xã, phường họp 5 ngày/lần, Thường trực Ban Chỉ đạo họp 2 

ngày/lần và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

2. Công an thành phố 

 Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng và Công an các xã, phường phối hợp chặt 

chẽ với các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch; tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm: 

không đeo khẩu trang khi ra đường, tụ tập đông người; kể cả xử lý hình sự những 

trường hợp vi phạm nghiêm trọng về phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo tính 

nghiêm minh của pháp luật. 

Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận:  

 - Như trên; 

 - Chủ tịch, PCT UBND thành phố; 

 - Lưu VT. 

 

     KT. CHỦ TỊCH 

       PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

         Bùi Quốc Đạt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 theo hướng dẫn của ngành Y tế. 
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