ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 29 tháng 9 năm 2021

Số: 4560 /UBND-VX
Vv: khẩn trương xử lý nghiêm
hành vi vi phạm quy định phòng
chống dịch COVID-19

Kính gửi: Công an tỉnh Quảng Trị.
Thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo tỉnh, các
cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính
trị- xã hội cùng toàn thể Nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã nỗ lực khắc phục khó
khăn, chủ động triển khai kịp thời các chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện
hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.
Tuy nhiên, có không ít trường hợp đã vi phạm quy định phòng chống dịch
như cố tình trốn tránh khai báo y tế, khai báo không trung thực, không kịp thời,
không thực hiện các quy định giãn cách xã hội…gây rất nhiều khó khăn cho
công tác phòng chống dịch, cá biệt đã có một số trường hợp vi phạm Luật Phòng
chống bệnh truyền nhiễm dẫn đến hậu quả lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho
người dân và cộng đồng
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn
tỉnh; nhằm bảo vệ thành quả phòng chống dịch trong thời gian qua, tiếp tục thực
hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch trong thời gian tới, bảo vệ sức
khỏe, tính mạng của Nhân dân, sớm đưa các hoạt động kinh tế xã hội trở lại
trạng thái bình thường mới, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các Phòng
chức năng và Công an huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng điều tra, kiên quyết
xử lý nghiêm những đối tượng đã có hành vi vi phạm pháp luật và các quy định
phòng chống dịch trong thời gian qua, báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Ban
Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh trong tháng 10/2021./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT và các PCT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VX.
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