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U' BAN NHAN DAN
HIJYN DAN PHU1NG

cQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM
DcIp-Tirdo-Hnh phüc

S6: ,N44/UBND-VP
V/v phê bInh Chü tjch UBND xà Tan
Hi và Chü tjch UBND x Tan Lp

Dan Phupng, ngây 4 tháng 7 nám 2021

KInh gui:
- Ban Thu&ng vi Huyn üy;
- Ban Chi dao phông chông djch Covid-19 huyn;
- S& Chi buy phông chng djch Covid-19 huyn;
- Cong an huyn;
- Chü tjeh UBND các xã, thj trn.
Ngày 29,30/7/2021, trên dja bàn xà Tan Hi xut hin ca FO Nguyn Thj
Qu và FO Nguyn Tun Trix&ng, ciim 6, xA Tan Hi (FO Nguyn Tun Truäng
là F 1 ciia FO Nguyn Thj Que). Qua diu tra, khai báo djch t cüa các ca bnh,
trong th?ñ gian tir ngày 25/7 dn 27/7/2021, bà Nguyn Thj Qu và anh Nguyn
Tun Tnrng vn di 1y hang, giao hang, dn nba bn a xA Tan Lp chcii. . .,tip
xñc vi nhiu ngui. Day là khoãng thii gian Chi thj s 17/CT-UBND ngày
23/7/202 1 cüa Chü tjch UBND thành ph Ha Ni có hiu lc thi hành.
Vic d các cong dan cüa x di chuyn, tip xüc vâi nhiu nguai dä vi
phm nghiêm trçng các quy djnh cüa Thành ph và chi do cüa UBND huyn,
Ban Chi dto phông chng djch huyn v cong tác phông chng djch Covid- 19.
V vic nay, dng chI Chü tjch UBND huyn có kin chi dao nhu sau:
1. Nghiém khc phê bInh Chü tjch UBND xã Tan Hi v hành vi thiu
quyt lit, thiu sâu sat trong chi dao cong tác phông chng djch, thiu trách
nhim trong chi do quàn 1, giám sat các cong dan trên dja bàn, vi phrn
nghiêm trQng Chi thj sé 1 7/CT-UBND cüa Chü tjch UBND thành phi Ha Ni.
2. Phê bInh Chü tjch UBND xâ Tan Lp trong cOng tác chi dto kim tra,
giám sat, thành 1p các ch& kim soát phông chng djch Covid- 19, khOng kp
th?ii phát hin, xu l ngi.r&i vi phm Chi thj 17/CT-UBND di vào dja bàn mInh
quân 1.
3. Yêu cu Chü tjch UBND xA Tan Hi va xã T Lp nghiêm tue kim
dim, rut kinh nghim. Nu tip tic d tái phm, UBND huyn s xü l nghiôm
trách thim theo quy djnh d dam bão tinh nghiêm minh trong cOng tác phông
chng djch.

4. Giao Cong an huyn diu tra, lam rO hành vi vi phm quy djnh phông,
chng djch Covid- 19 c1ia bà Nguyn Thj Qu và anh Nguyn Tun Trueing; báo
cáo UBND huyn xem xét, xir 1 theo quy djnh.
Nci nhin:
- Nhu trén;
- Thixmg trrc Huyn üy;
- CT, các PCT UBND huyn;
- Phông Nii vi huyn;
- C/PVP HDND va UBND huyn;
- Urn: VT, TH.
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