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THÔNG BÁO 
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế tại cuộc họp  

trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 

 

Ngày 25/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế chủ trì cuộc họp trực 
tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Tham dự có Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Đào Mỹ - Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ 
huy tiền phương phòng, chống dịch; các thành viên Ban chỉ đạo. Sau khi nghe báo 

cáo, kiến nghị của một số thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế - 
Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh có ý kiến kết luận như sau: 

1. Các các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm việc giãn 

cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên 
địa bàn toàn tỉnh (tại Công văn số 3283/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 của UBND 

tỉnh); tận dụng thời gian này để làm sạch từng khu vực, triển khai lấy mẫu, xét 
nghiệm dứt điểm từng địa bàn, khu vực có nguy cơ cao theo nguyên tắc lấy mẫu 

gộp; hạn chế mức thấp nhất việc lấy mẫu đơn. Giao ngành y tế (CDC) bố trí một 
máy riêng dành cho việc xét nghiệm các mẫu đơn. 

Sở Y tế tổ chức tập huấn kỹ năng tự vệ cho đội ngũ nhân viên y tế và lực 
lượng tham gia chống dịch để hạn chế trường hợp lây nhiễm. 

2. Các ngành, đơn vị liên quan và địa phương phối hợp thực hiện đưa công 
dân Phú Yên từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương theo Kế 

hoạch số 130/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh; trong đó lưu ý một số 
nhiệm vụ sau: 

- Các địa phương giám sát chặt chẽ việc khai báo y tế hàng ngày, cách ly y tế 
tại nhà đối với người về từ TP. Hồ Chí Minh và các vùng, địa phương có dịch theo 
quy định của Bộ Y tế; trường hợp không chấp hành thực hiện việc cách ly tập trung.  

- Sở Giao thông vận tải phối hợp các địa phương kiểm tra chặt chẽ danh 
sách, địa chỉ các công dân Phú Yên từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về 

tỉnh để quản lý, theo dõi, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. 

- Sở Y tế tổ chức xét nghiệm PCR công dân khi về đến Phú Yên và xét 

nghiệm PCR khi cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. 

3. Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Phú 

Yên xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm chủng trong thời gian sắp tới (kèm danh 
sách cụ thể các đối tượng ưu tiên theo quy định). 

Giao Sở Y tế huy động thêm lực lượng (y tế Công an, Quân đội, ngoài công 
lập và lực lượng cán bộ y tế đã nghỉ hưu) để hoàn thành tốt kế hoạch tiêm chủng 

trong thời gian sớm nhất. 
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4. Công an tỉnh phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và địa phương 
triển khai thực hiện tốt việc thành lập các Chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh 

(theo Quyết định 996/QĐ-UBND ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh); tiếp tục hỗ trợ 
hoạt động truy vết, lấy mẫu xét nghiệm; đồng thời, tăng cường kiểm tra việc chấp 

hành các qui định quản lý hành chính ở các khu phong toả, giãn cách xã hội; phối 
hợp chính quyền địa phương xử lý nghiêm (kể cả xử lý hình sự) đối với các trường 

hợp cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch nhất là thực hiện việc cách 
ly y tế tại nhà, không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực để dịch 

bệnh lây lan trong cộng đồng.  

 5. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp ngành y tế, cơ quan liên quan 

nghiên cứu thống nhất triển khai sử dụng phần mềm phục vụ cho công tác tiêm 
chủng và phòng, chống dịch được đồng bộ, đảm bảo cập nhật thông tin thuận lợi, 
nhanh chóng, hiệu quả. 

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng nâng cao ý thức của tất cả 
người dân để tự giác chấp hành các biện pháp phòng dịch và tham gia giám sát, 

phản ánh chính quyền các trường hợp không khai báo y tế, không chấp hành 
nghiêm việc cách ly y tế tại nhà; công khai thông tin, hình ảnh các trường hợp vi 

phạm trong công tác phòng chống dịch đã bị xử lý trên các phương tiện thông tin 
đại chúng để răn đe, giáo dục và tuyên truyền mạnh mẽ trong nhân dân. 

 6. Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh việc bố trí 
xe buýt phục vụ hoạt động tại các Chốt kiểm soát dịch Covid-19 theo đề nghị của 

Công an tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương biết, 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh và Hội, đoàn thể tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành; 
- Công an tỉnh; BCHQS tỉnh, BĐBP tỉnh; 
- UBND huyện, TX, TP; 
- Thành viên BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh; 
- CVP, PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, TH, KGVX (Ta). 

             TL. CHỦ TỊCH 
                 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
                PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
                             Võ Ngọc Châu 
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