UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1411/UBND-VP

Phủ Lý, ngày 07 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v áp dụng các biện pháp hành
chính trong phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn thành phố

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn thành phố;
- Các phòng, ban, ngành đoàn thể thuộc thành phố;
- Uỷ ban nhân dân các phường, xã.
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19;
Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo
Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Quy định đánh giá mức
độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch
Covid-19”;
Căn cứ Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh
Hà Nam về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Phủ Lý;
Uỷ ban nhân dân thành phố hướng dẫn việc áp dụng các biện pháp hành
chính trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố thay thế các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Công văn số 1358/UBND-VP ngày
24/9/2021 của UBND thành phố, nội dung cụ thể như sau:
1. Trên địa bàn một phần các phường: Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Minh
Khai, Lương Khánh Thiện, Lê Hồng Phong, Châu Sơn (các địa bàn nguy cơ rất cao):
1.1. Phạm vi áp dụng:
- Địa bàn phường Hai Bà Trưng: Trừ toàn bộ tổ dân phố số 12, một phần các
tổ dân phố số 01, 02, 11 (dọc đường Lê Hoàn).
- Địa bàn phường Minh Khai: Trừ một phần các tổ dân phố số 01 (dọc
đường Lê Hoàn), tổ dân phố số 07 (phía Đông đường Lê Lợi).
- Địa bàn phường Lương Khánh Thiện: Trừ một phần tổ dân phố số 09 (phía
Đông đường Lê Lợi).
- Địa bàn phường Trần Hưng Đạo: Trừ toàn bộ các tổ dân phố số 06, 12
(phía Đông đường Lê Lợi), tổ dân phố số 09, tổ dân phố số 10 (phía Đông đường
D4), tổ dân phố số 11 và một phần các tổ dân phố số 13 (phía Đông đường Lê
Lợi), tổ dân phố số 07 (phía Đông đường D4).
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- Địa bàn phường Châu Sơn: Trừ một phần tổ dân phố Nam Sơn (phía Tây
tuyến đường tránh Quốc lộ 1A).
- Địa bàn phường Lê Hồng Phong: Trừ một phần các tổ dân phố số 08, 09
(phía Tây tuyến đường tránh Quốc lộ 1A).
1.2. Các biện pháp hành chính:
- Gia đình cách ly với gia đình; thôn, tổ dân phố cách ly với thôn, tổ dân
phố; xã, phường cách ly với xã, phường; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo
đảm các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà,
chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm,
thuốc men, cấp cứu; làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch
vụ, hàng hóa thiết yếu và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc
giữ khoảng cách tối thiểu 02m khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài
phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.
- Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thiết yếu được hoạt động bao gồm:
Nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch
vụ, hàng hóa thiết yếu (như lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện;
nước; nhiên liệu,…); ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp
liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật
sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm,…), bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ
trợ vận chuyển; xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám chữa bệnh, tang lễ,…
- Đối với cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực
lượng vũ trang, MTTQ, và các tổ chức chính trị xã hội đóng trên địa bàn thành
phố, các cơ quan báo chí, truyền thông khi đi qua các chốt kiểm soát phải có một
trong các giấy tờ sau:
+ Giấy đi đường do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp kèm theo Chứng
minh thư/căn cước công dân hoặc một số giấy tờ có thể dùng thay chứng minh
thư nhân dân như: Bằng lái xe, thẻ Đảng viên, hộ chiếu,…
+ Thẻ cán bộ, công chức, thẻ ngành.
- Đối với người làm việc tại các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất:
Cung cấp Giấy đi đường hoặc lịch trực, lịch làm việc, bản phân công nhiệm vụ
của doanh nghiệp (Có bản cam kết thực hiện nghiêm quy định về “1 cung đường,
2 điểm đến” hoặc ghi nội dung cam kết này trong các loại giấy tờ trên; trong đó
nêu rõ về thời gian đi, về; các tuyến đường cụ thể trên cung đường) kèm theo
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Chứng minh thư/căn cước công dân hoặc một số giấy tờ có thể dùng thay chứng
minh thư nhân dân như: Bằng lái xe, thẻ Đảng viên, hộ chiếu,…
- Đối với người dân có nhu cầu lưu thông trên đường:
+ Người đi mua lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu: UBND các
phường, xã cấp thẻ vào chợ cho các hộ gia đình, mỗi hộ được cấp thẻ vào chợ 2
lần/7ngày (lực lượng kiểm soát thu hồi lại thẻ sau khi người dân đi chợ).
+ Người thực hiện các dịch vụ y tế bắt buộc (Cấp cứu, khám chữa bệnh, đi
mua thuốc, người chăm sóc người bệnh, đi xét nghiệm và tiêm vắc - xin phòng
Covid-19 ): Mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân.
- Đối với phương tiện vận tải ra, vào vùng có chốt kiểm soát phải đảm bảo
có luồng xanh, có điểm đi, điểm đến và kết quả xét nghiệm âm tính trong thời
gian 03 ngày (72 giờ).
2. Trên địa bàn các phường, xã: Quang Trung, Liêm Chính, Thanh Châu,
Thanh Tuyền, Phù Vân, Liêm Chung và các vùng loại trừ tại mục 1.1 (các địa
bàn nguy cơ cao).
- Gia đình cách ly với gia đình; thôn, tổ dân phố cách ly với thôn, tổ dân
phố; xã, phường cách ly với xã, phường; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo
đảm các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà,
chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm,
thuốc men, cấp cứu; làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch
vụ, hàng hóa thiết yếu và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc
giữ khoảng cách tối thiểu 02m khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài
phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.
- Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thiết yếu được hoạt động bao gồm:
Nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch
vụ, hàng hóa thiết yếu (như lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện;
nước; nhiên liệu,…); ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp
liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật
sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm,…), bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ
trợ vận chuyển; xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám chữa bệnh, tang lễ,…
3. Trên địa bàn các phường, xã: Lam Hạ, Liêm Tiết, Kim Bình, Liêm
Tuyền, Tiên Tân, Tiên Hiệp, Tiên Hải, Đinh Xá, Trịnh Xá (các địa bàn có nguy
cơ và bình thường mới):
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Phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm các quy định phòng, chống
dịch Covid-19. Mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần
thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; làm việc tại nhà máy,
cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu và các trường hợp
khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 02m khi giao
tiếp; không tập trung quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện
và tại nơi công cộng.
4. Thời gian áp dụng: 07 ngày kể từ 00giờ ngày 08/10/2021.
5. Khi có sự thay đổi về mức độ nguy cơ của các phường, xã; UBND thành
phố sẽ thông báo cụ thể để các đơn vị thực hiện các biện pháp hành chính trong
phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định và hướng dẫn nêu trên.
6. Các đơn vị liên quan và UBND các phường, xã căn cứ vào quy định để
tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu cán bộ, công nhân viên chức, người lao động
và nhân dân nghiêm túc thực hiện các quy định về công tác phòng, chống dịch
Covid-19. Đồng thời thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức,
cá nhân vi phạm theo quy định.
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, trong quá trình triển khai nếu có khó
khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND thành phố (Qua Văn phòng HĐND UBND thành phố) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Y tế (để b/c);
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Sở Công thương;
- Thường trực Thành ủy-HĐND thành phố;
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 TP;
- Lãnh đạo UBND Thành phố;
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TH
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Phạm Văn Quân

