
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-TH Hoài Nhơn, ngày       tháng 7 năm 2021 
  

V/v phê bình doanh nghiệp không 

nghiêm túc thực hiện quy định 

phòng, chống dịch COVID-19  

 

 
Kính gửi: Công ty TNHH Gas Phú Quang 

Địa chỉ: Khu phố 3, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

 

Hiện nay, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn 

cả nước nói chung và thị xã Hoài Nhơn nói riêng, cả hệ thống chính trị toàn thị 

xã đang ra sức cùng với Nhân dân, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 

(CSSXKD) khẩn trương nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Chủ tịch UBND – Trưởng ban Ban Chỉ đạo 

phường Hoài Thanh Tây về phòng chống dịch COVID-19: Ngày 21/7/2021, có 

02 công nhân, lái xe của Công ty TNHH Gas Phú Quang khi qua chốt kiểm tra y 

tế đã khai báo y tế không trung thực, cụ thể: 02 công nhân, lái xe của Công ty 

TNHH Gas Phú Quang qua chốt kiểm tra y tế thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu 

Bắc, khai báo nơi đến phường Hoài Thanh Tây; nhưng qua xác minh, 02 người 

này về phường Tam Quan và phường Tam Quan Nam; hành vi khai báo y tế 

không trung thực nêu trên gây mất nhiều thời gian, nhân lực, khó khăn cho lực 

lượng chức năng truy vết, theo dõi người từ vùng dịch về địa phương để thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Hành vi không khai báo hoặc 

khai báo y tế gian dối, không trung thực là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý 

hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Do đó, Chủ tịch UBND thị xã nghiêm khắc phê bình Giám đốc Công ty 

TNHH Gas Phú Quang để công nhân Công ty khai báo y tế không trung thực, 

không nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy 

định của pháp luật.  

Trong thời gian đến, yêu cầu Công ty TNHH Gas Phú Quang tăng cường 

quán triệt, nâng cao nhận thức cho công nhân/người lao động thực hiện nghiêm 

túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; nếu để công nhân/người lao 

động tái diễn hành vi vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, 

UBND thị xã yêu cầu Công ty tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh và xử lý 

vi phạm theo quy định pháp luật.  

Yêu cầu Công ty TNHH Gas Phú Quang khẩn trương hoàn thiện xây dựng 

kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có các 

trường hợp mắc COVID-19 theo Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 



của Bộ Y tế; tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch COVID-19 theo các Công văn số 3835/UBND-KT ngày 29/6/2021 của 

UBND tỉnh; Công văn số 1106/UBND-TH ngày 09/7/2021; Công văn số 

1138/UBND-TH ngày 14/7/2021 của UBND thị xã; Công văn số 55/BCĐ-TH 

ngày 03/7/2021 và Công văn số 82/BCĐ-TH ngày 09/7/2021 của Ban Chỉ đạo 

thị xã phòng, chống dịch COVID-19 (đính kèm)… 

Yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH Gas Phú Quang nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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