
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-NC
V/v tăng cường công tác bảo 
đảm an ninh trật tự, phòng 
chống cháy nổ và xử lý vi 

phạm trong phòng, chống dịch 
Covid-19

Quảng Nam, ngày      tháng 9 năm 2021

     Kính gửi:
 - Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh;
 - UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Để tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và 
xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ tại Công điện số 1118/CĐ-TTg, ngày 07/9/2021; Ủy ban nhân dân 
tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19; Tỉnh 
ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng 
chống tội phạm, phòng chống cháy nổ và phòng chống dịch Covid-19.

2. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực 
hiện các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian dịch bệnh, 
bảo đảm chủ động, kịp thời xử lý trong mọi tình huống. Tăng cường phòng 
ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức liên 
quan đến “tín dụng đen”, tội phạm công nghệ cao, tội phạm chống người thi 
hành công vụ, nhất là chống lại các lực lượng chức năng tham gia phòng, chống 
dịch Covid-19; xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách phòng, chống 
dịch Covid-19 và việc quyên góp, ủng hộ của Nhân dân để trục lợi, các vi phạm 
liên quan đến sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh trong 
công tác phòng, chống dịch Covid-19… Kịp thời rà soát, phát hiện và xử lý 
nghiêm hành vi tung tin giả, xuyên tạc, không đúng sự thật trên không gian 
mạng liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

3. Sở Y tế, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo các biện pháp bảo đảm an toàn 
phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở khám, chữa bệnh, khu cách ly tập trung, cơ sở 
điều trị cho bệnh nhân Covid-19 và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; 
tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt chú 
trọng công tác phòng chống cháy, nổ trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử 
dụng khí oxy phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19; hướng dẫn người đứng đầu 
cơ sở chuẩn bị các điều kiện tại chỗ để tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp 
thời, hiệu quả.
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Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Công an (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky] 
Lê Trí Thanh
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