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CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH điện: 

  - Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và hội, đoàn thể tỉnh. 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên địa bàn tỉnh đang 

diễn biến hết sức phức tạp. Tại tỉnh ta, từ ngày 23/6/2021 đến nay đã ghi nhận 603 

trường hợp mắc COVID-19 ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố; đã có 03 trường 

hợp tử vong; nguy cơ nguồn lây nhiễm COVID-19 sẽ tăng cao trong thời gian tới. 

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND 

các huyện, thị xã, thành phố triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ cấp bách, trọng 

tâm sau: 

1. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành các biện pháp phòng 

chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; yêu cầu người dân và các doanh 

nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung 

ương và của tỉnh. 

2. Chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung của địa phương, bảo đảm đủ 

các điều kiện cần thiết để tiếp nhận, cách ly người tiếp xúc gần với ca bệnh và 

người từ vùng dịch trở về địa phương nhất là đón người Phú Yên từ Thành phố Hồ 

Chí Minh theo nội dung Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 và Công văn 

số 5533/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế. 

3. Sở Y tế xây dựng Kịch bản đáp ứng các cấp độ dịch, tăng cường số lượng 

và mở rộng quy mô các bệnh viện dã chiến, bổ sung phương tiện, trang thiết bị y 

tế, sẵn sàng cho các tình huống 1.000, 1.000 - 3.000 và trên 3.000 ca bệnh. Nhanh 

chóng đào tạo, bổ sung trang thiết bị để thiết lập thêm các cơ sở xét nghiệm SARS-

CoV-2 mới, nâng cao năng suất xét nghiệm, đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch. 

4. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các sở, ngành, đơn vị, địa phương 

tham mưu thiết lập các chốt kiểm soát dịch tại các điểm ra vào tỉnh để kiểm soát 

người từ vùng dịch đến/về tỉnh, không được để lọt người từ vùng dịch về mà không 

khai báo y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

5. Các cơ quan, đơn vị yêu cầu cán bộ công chức, viên chức và người lao động 

cài đặt và luôn bật Bluezone; đồng thời vận động người thân và gia đình hưởng ứng 

sử dụng Bluezone để truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh.  
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6. Kiểm soát chặt chẽ người cách ly tại nhà/nơi lưu trú và người cách ly tập 

trung tại các cơ sở cách ly tập trung của địa phương theo quy định của Bộ Y tế; 

kiên quyết không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, lây nhiễm chéo trong khu 

cách ly; đặc biệt phải khắc phục ngay những hạn chế trong công tác quản lý, giám 

sát các đối tượng cách ly tại nhà/nơi lưu trú. 

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo UBND các xã, 

phường, thị trấn phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ phòng, chống Covid cộng 

đồng với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; phân công 

trách nhiệm cụ thể từng thành viên để theo dõi, giám sát từng hộ gia đình, kịp thời 

phát hiện người từ vùng dịch về để hướng dẫn thực hiện khai báo y tế và giám sát 

cách ly tại nhà; đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện khai báo y tế toàn 

dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong 

phòng, chống dịch. 

8. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Công Thương yêu cầu các doanh 

nghiệp khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch xét nghiệm test 

nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 theo yêu cầu của Bộ Y tế tại Công văn số 

4352/BYT-MT ngày 28/5/2021 về việc hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các 

khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. 

Yêu cầu các các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân nghiêm túc thực 

hiện các nội dung Công điện này./. 
  

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- BCĐQG PC dịch COVID-19; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Y tế; 

- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- TT.HĐND tỉnh (b/c); 

- Thành ủy, Thị ủy, HU, ĐU thuộc TU; 

- Các Ban XD Đảng Tỉnh ủy; 

- CT, PCT.UBND tỉnh; 

- TV BCĐ PC dịch nCoV tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Cơ quan TW trên địa bàn tỉnh; 

- Các Trường ĐH, CĐ trên ĐB tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Báo PY, Đài PTTHPY, TTTT tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, KGVX(Ty). 

 

                         
                        CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                         Trần Hữu Thế 
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