Bí th Thành y Nguyn Vn Qung (trái) phát biu ch o ti cuc hp chiu 2-8. nh: LÊ HÙNG

Ti cuc hp, Bí th Thành y Nguyn Vn Qung ngh Công an thành ph b trí, phân lung các cht kim soát
hp lý hn. Các n v, a phng cn t chc tp hun, hng dn các lc lng trc khi ra im cht thc thi nhim v.
“Lc lng làm nhim v ti cht kim soát phi c trang b kính chng git bn, gng tay và khu trang t chun. Bên
cnh ó, các n v, a phng khn trng b trí dù, lu bt và các iu kin khác bo m sc khe và s an toàn ca lc lng
làm nhim v. T ngày 3-8, các lc lng tp trung kim tra, thu gi các giy i ng không hp pháp, không iu kin.
Cng nh tin hành thm tra, x lý nghiêm nhng trng hp cp giy không úng, ngi s dng giy không hp l”, Bí
th Thành y Nguyn Vn Qung nhn mnh.
Song song ó, Bí th Thành y Nguyn Vn Qung ngh các a phng thit lp ngay các cht kim soát ngi ra,
vào ti khu dân c, trng hp nào không iu kin thì yêu cu tr v nhà.
“ây là mt trong nhng yêu cu quan trng hin nay nhm kim soát ngi ra ngoài không cn thit. Vì vy, các
qun, huyn, phng, xã phi có phng án ngay i vi vic này. Có th tng cng lc lng xung c s thc hin nhim v
theo yêu cu. Chúng ta phi x lý ngay ti khu dân c mi có th gim ti ti các im cht trên tuyn ng ln và hn
ch ti a vic ngi dân ra ngoài không cn thit. Không xy ra tình trng trên làm mnh, di li lng lo. Bên cnh
ó, UBND thành khn trng iu chnh mu giy i ng phù hp”, Bí th Thành y Nguyn Vn Qung nhn mnh.
Ch tch UBND thành ph Lê Trung Chinh cho rng, lng ngi ra ng trong ngày u tun (2-8) rt ông. Qua ó
bc l nhng vng mc, khó khn trong công tác trin khai ti các im cht. ng thi, xut hin tình trng cp giy i ng
quá tràn lan, cha úng i tng. Mt s công ty, doanh nghip không thuc din c phép hot ng theo ni dung
Ch th 05/CT-UBND ca UBND thành ph nhng vn cp giy i ng cho ngi lao ng dn n vic dn ti các im cht.
“Trong giai on hin nay, mi ngi dân cn phi nêu cao ý thc, ch ra ngoài khi tht s cn thit. Các n v, a
phng nghiên cu t chc cho cán b, viên chc, ngi lao ng i làm lch gi gim ti cho lc lng chc nng và tránh
tình trng ùn ti các im cht vào gi cao im”, Ch tch UBND thành ph Lê Trung Chinh nhn mnh.
Lãnh o UBND thành ph giao S K hoch và u t ch trì phi hp các n v, a phng rà soát, lp danh sách các
doanh nghip c phép hot ng trong thi gian này cp phép và hng dn cp giy i ng cho ngi lao ng phù
hp. Nu n v, doanh nghip nào cp không úng quy nh thì x pht nng. i vi vic cp giy i ng cho ngi dân, các
a phng yêu cu t trng t dân ph tham mu c th.
“Vn phòng UBND thành ph iu chnh li mu giy i ng, thành lp các t kim tra, giám sát vic thc hin ti các a
phng, doanh nghip. Công an thành ph có trách nhim kim tra và x lý nghiêm các trng hp vi phm. ng
thi tng cng bo m an ninh trt t, c gng sp xp, b trí lc lng phù hp anh em có thi gian ngh ngi, bo m sc
khe”, Ch tch UBND thành ph Lê Trung Chinh nói.
Lãnh o thành ph thng nht xét nghim 3 ngày/ln cho lc lng làm nhim v ti các im cht kim soát. ng thi
yêu cu các n v, a phng tip tc tp trung iu tra, truy vt F1 và các F liên quan ly mu xét nghim và thc
hin các bin pháp phòng, chng dch theo quy nh.
Theo baodanang.vn
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