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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                 Phú Yên, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

                                          Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

                                                   - Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;  

                                                   - Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.  

  
 

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diến biến phức tạp, khó lường, đã 

xuất hiện tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng trên toàn tỉnh Phú Yên. Để kiềm chế, 

kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, đáp ứng với tình hình dịch 

bệnh, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân; UBND tỉnh yêu cầu:  

1. Các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt 

tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ tốt nhất sức khỏe của nhân dân, quyết 

tâm cao hơn nữa, nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ 

phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 

tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn 

lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để. 

2. Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 

11/CT-UBND ngày 24/6/2021 về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

3. Kể từ 00 giờ ngày 27/6/2021 đến khi có thông báo mới, toàn tỉnh thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 

số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện 

đợt cao điểm phòng chống dịch covid-19. Tùy vào diễn biến, tình hình dịch Covid-

19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định áp dụng 

các biện pháp phòng, chống dịch với cấp độ cao hơn phù hợp theo từng khu vực và 

cấp độ theo quy định. 

4. Sở Y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, 

trang thiết bị y tế, …đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống dịch theo phương 

châm 4 tại chỗ. Tổ chức tiếp nhận các thiết bị xét nghiệm và khẩn trương khai thác 

phục vụ công tác xét nghiệm đáp ứng nhu cầu truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập 

dịch. Tổ chức điều trị tốt các ca bệnh xác định, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ chuyên 

môn của tuyến trên. Thường xuyên báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Viện Pasteur 

Nha Trang, Bộ Y tế. 

5. Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố tập trung rà soát yêu cầu khai báo y tế; khẩn trương truy vết, khoanh 

vùng, dập dịch. Tổ chức cách ly y tế theo qui định, không để xảy ra lây nhiễm chéo 
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trong các khu cách ly tập trung và lây lan ra cộng đồng. Mở rộng các cơ sở cách ly 

tập trung hoặc triển khai mới đảm bảo tiếp nhận cách ly với số lượng lớn. 

UBND và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch  Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố 

tăng cường trách nhiệm, bố trí nhân lực, phân công cụ thể để thực hiện nhiệm vụ một 

cách hiệu quả, tập trung việc truy vết, khoanh vùng, thực hiện các biện pháp giãn 

cách, cách ly phù hợp tình hình; hiện tại số lượng nhân viên y tế trên địa bàn có phần 

hạn chế, đề nghị nên sử dụng tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, 

không nên sử dụng cho nội dung công tác khác. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nguyên 

tắc “5k”. Về khai báo y tế, cần tập trung quán triệt, chỉ đạo thực hiện khẩn trương khai 

báo y tế toàn dân trên địa bàn mình quản lý, bảo đảm hoàn thành sớm, tạo cơ sở, điều 

kiện nắm bắt tình hình và có chỉ đạo phù hợp, sớm hạn chế sự lây lan. 

BCH Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực 

hiện việc quản lý khu cách ly do đơn vị quản lý như phương thức đón công dân 

Việt Nam từ nước ngoài về cách ly. 

6. Sở Thông tin-Truyền thông tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền sâu 

rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và tự giác chấp hành các 

quy định về phòng chống dịch Covid-19, nhất là trong việc chấp hành khai báo y tế 

toàn dân; bên cạnh đó thu thập và phổ biến các loại tài liệu về các giải pháp, cách 

thức phòng, tránh COVID trong cộng đồng trên các phương tiện truyền thông của 

tỉnh, tăng khả năng phòng, tự bảo vệ của người dân.  

7. Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chú trọng 

bảo đảm hàng hóa, lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân. 

Hướng dẫn các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ đảm bảo thực hiện đúng các quy 

định về phòng, chống dịch. 

8. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

và địa phương chọn một số cơ sở trường học có đủ điều kiện để làm cơ sở cách ly 

y tế tập trung; báo cáo cho Ban chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh cụ thể tên cơ sở và số 

phòng phục vụ cho việc cách ly tập trung. Thời gian trước 24 giờ ngày 26/6/2021. 

 9. Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thống kê và báo cáo Ban chỉ đạo PCD 

Covid-19 tỉnh về cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở cách ly y tế tập trung 

(có thu phí theo quy định), góp phần giảm tải và giãn cách số người ít nhất trong 1 

phòng tại cơ sở cách ly để hạn chế lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly. Thời gian 

trước 24g ngày 26/6/2021. 

10. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

chức năng và địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao 

thông tại các điểm, chốt và các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh phòng, chống 

dịch Covid-19; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống 

dịch Covid-19. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Hội đoàn thể tỉnh  

tuyên truyền vận động Nhân dân bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng, tích cực, 

chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chấp hành 

nghiêm nguyên tắc “5k”. Thực hiện việc khai báo y tế toàn dân trên hệ thống thông 

tin quản lý khai báo y tế tại: tokhaiyte.vn  
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Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng kế hoạch, 

phương án cụ thể; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương, nghiêm túc triển khai 

thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về công tác phòng, 

chống dịch trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- BCĐ Quốc gia PC dịch Covid-19; 

- Bộ Y tế; 

- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT.UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo TU, Ban Dân vận TU; 

- UBMTTQVN tỉnh và hội, đoàn thể tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- TV.BCĐ PC dịch nCoV tỉnh; 

- Chánh, Phó VP.UBND tỉnh;         

- Báo PY, Đài PTTHPY; 

- TTTT tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (Ty). 

 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

   Trần Hữu Thế 
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