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    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Bình Thuận, ngày  05   tháng 11 năm 2021  

                                              Kính gửi: 

- UBND thành phố Phan Thiết;  

- Sở Y tế; 

- Công an tỉnh. 

 

Trong những ngày qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố 

Phan Thiết đang diễn biến phức tạp, số ca mắc mới trên địa bàn thành phố tăng 

và lan rộng ở nhiều phường/xã; trong đó, từ ngày 20 - 26/10 có 93 ca mắc cộng 

đồng thì đến giai đoạn từ ngày 27/10 - 02/11 số ca mắc mới tăng cao với 318 ca. 

Trong thời gian tới, nếu không có biện pháp tích cực, quyết liệt, đồng bộ, hiệu 

quả thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh sẽ phức tạp hơn trên toàn thành phố.  

UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo thành phố 

cùng với các phòng, ban, chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, có thể nhận thấy kết 

quả trong công tác phòng, chống dịch chưa đạt như mong muốn, chưa đáp ứng 

được yêu cầu đặt ra và kỳ vọng của Nhân dân thành phố. Căn cứ tinh thần cuộc 

họp giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh với tập thể lãnh đạo thành phố 

Phan Thiết vào tối ngày 02/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành 

phố Phan Thiết phối hợp Sở Y tế, Công an tỉnh tập trung triển khai ngay các 

công việc cụ thể sau: 

1. UBND thành phố Phan Thiết 

1.1. Đánh giá lại những hạn chế, thiếu sót trong công tác phòng, chống 

dịch trong thời gian qua; những khâu, những việc, những tổ chức, cá nhân làm 

chưa tốt; rút ra bài học kinh nghiệm để điều chỉnh cách phòng, chống dịch phù 

hợp với thực tiễn; phải thể hiện được sự quyết tâm cao, thống nhất, xuyên suốt 

trong tập thể lãnh đạo thành phố và cả ở cấp cơ sở trong công tác phòng, chống 

dịch COVID-19. 

1.2. Tập thể lãnh đạo thành phố Phan Thiết, trưởng các phòng, ban, lãnh 

đạo 18 phường/xã phải xác định rõ mục tiêu, quyết tâm, nỗ lực cao nhất, huy 

động lực lượng kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong thời gian tới, đặc biệt là đợt 

cao điểm từ nay đến giữa tháng 11/2021; quyết liệt triển khai đồng bộ các biện 

pháp đã được quy định tại Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 18/10/2021, 

Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 và các văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh nhằm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

Khẩn trương khống chế các ổ dịch hiện hữu, khoanh vùng, không để lây 

lan ra cộng đồng và các phường/xã. Các ổ dịch phát sinh mới phải khẩn trương 

khoanh vùng, thần tốc xét nghiệm, bóc tách được F0, quản lý chặt chẽ việc đi lại 

của người dân trong vùng dịch. 



 

 

Đối với những phường/xã thời gian qua liên tục là vùng đỏ, vùng cam thì 

phải khẩn trương xây dựng kế hoạch, thay đổi cách thức phòng, chống dịch để 

tạo sự chuyển biến, cố gắng phấn đấu chuyển sang vùng vàng, vùng xanh.   

Trong trường hợp dịch bệnh trên địa bàn thành phố càng ngày càng khó 

kiểm soát và tình hình xấu đi thì Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết phải 

chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. 

1.3. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ vùng đỏ, lập chốt kiểm soát theo quy 

định để kiểm tra phương tiện, người ra/vào; cần thiết thì phải lập danh sách 

người, phương tiện được phép ra/vào; lực lượng được bố trí làm việc tại các chốt 

kiểm soát phải được phổ biến đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch, thực 

hiện nghiêm, hiệu quả việc kiểm soát người ra vào chốt; tổ chức xét nghiệm 

cộng đồng theo quy định, trong đó lưu ý xét nghiệm đối với người lao động tại 

các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhóm người có nguy cơ cao. 

Đối với việc kiểm soát vùng cam, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho 

Chủ tịch UBND thành phố căn cứ tình hình thực tế để quyết định thành lập chốt 

kiểm soát đảm bảo linh hoạt, thuận tiện trong quản lý. 

 Khắc phục việc xét nghiệm chưa tốt như thời gian qua, không được bỏ 

sót người cần xét nghiệm, có chế tài nghiêm đối với các đối tượng cố tình vi 

phạm quy định phòng, chống dịch, làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

1.4. Đối với việc xử lý F0 phát sinh mới: Thực hiện phong tỏa hẹp tại khu 

vực phát sinh ca F0, tổ chức cung cấp lương thực, thực phẩm cho Nhân dân; căn 

cứ các yếu tố dịch tễ để tính toán mở rộng khu vực phong tỏa tạm thời nhằm tiếp 

tục xét nghiệm triệt để, kịp thời bóc tách F0 trong khu vực phong tỏa. 

1.5. Xây dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc cộng đồng ở khu vực vùng 

đỏ, vùng cam và các ổ dịch mới phát sinh trong thời gian tới; kết quả có báo cáo 

UBND tỉnh trong ngày 05/11/2021. Nội dung kế hoạch phải chi tiết từng khu 

vực lấy mẫu, số người, thời gian thực hiện, số lượng tổ lấy mẫu, vật tư y tế cần 

dùng,.. và có đề xuất UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan hỗ trợ những nội dung 

cụ thể. Đồng thời, phải chủ động bố trí lực lượng truy vết thường xuyên các ca 

mắc mới, ổ dịch mới, không được để bị động khi có tình huống xấu xảy ra. 

1.6. Đối với việc quản lý người ngoài tỉnh vào thành phố: Nghiên cứu, 

tham khảo các tỉnh, thành bạn để phối hợp với Công an tỉnh xây dựng mô hình 

giám sát cộng đồng (nội dung giám sát, quản lý, cơ chế báo cáo,…); báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 07/11/2021. 

1.7. Thực hiện tốt việc thí điểm và từng bước thực hiện cách ly y tế tại 

nhà đối với đối với người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1) và người 

từ vùng dịch trở về địa phương để phòng, chống dịch COVID-19 theo phương 

án số 3766/PA-BCĐ ngày 08/10/2021 nhằm giảm tải áp lực cho ngành y tế, 

ngân sách tỉnh và tình hình thực tế, nhu cầu của người dân. 

 1.8. Công tác thông tin tuyên truyền cần đi vào thực chất, chỉ thông tin 

những nội dung mà người dân cần, thông tin về dịch bệnh, các biện pháp hành 

chính cần thực hiện theo quy định, các ca mắc mới, các trường hợp đã được tiêm 



 

 

đủ liều vắc xin nhưng vẫn nhiễm bệnh, lây lan dịch bệnh ra cộng đồng để người 

dân hiểu đúng về dịch bệnh, chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch. 

 1.9. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, giám sát, xử phạt nghiêm các 

đối tượng vi phạm quy định phòng, chống dịch. 

 1.10. Công tác quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh: Chỉ đạo các phòng, 

ban liên quan rà soát, hướng dẫn, thực hiện phê duyệt phương án hoạt động sản 

xuất kinh doanh theo quy định; tổ chức kiểm tra định kỳ, trong đó lưu ý kiểm tra 

việc xét nghiệm cho người lao động, báo cáo theo đúng thời gian quy định để 

theo dõi, nhắc nhở kịp thời. 

 1.11. Thực hiện tốt cơ chế giám sát việc báo cáo của các nhà thuốc trên 

địa bàn đối với những người đến mua thuốc có triệu chứng bệnh COVID-19. 

 1.12. Đề nghị Thường trực Thành ủy tiếp tục phân công thành viên Ban 

Thường vụ Thành ủy phụ trách địa bàn; nội dung phân công phải cụ thể, rõ ràng, 

chịu trách nhiệm về công việc, địa bàn phụ trách; thường xuyên họp bàn với cấp 

phường, xã để nắm bắt thông tin, kịp thời giải quyết các vướng mắc. 

 2. Sở Y tế 

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các cơ sở y tế kịp thời hỗ trợ 

nhân lực, vật lực cho thành phố Phan Thiết trong công tác điều tra, truy vết, lấy 

mẫu xét nghiệm, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và hạn 

chế tối đa số ca tử vong do nhiễm bệnh. 

- Ưu tiên phân bổ vắc xin cho thành phố Phan Thiết, đặc biệt là tiêm mũi 

2 cho người đã đến hạn. 

- Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở các nhà thuốc thực hiện nghiêm 

quy định về bán thuốc cho người có các triệu chứng bệnh COVID-19; hướng 

dẫn người dân đến các cơ sở khám chữa bệnh để được tư vấn, điều trị theo quy 

định. 

3. Công an tỉnh 

 - Quan tâm, hỗ trợ lực lượng cho thành phố Phan Thiết trong đợt cao 

điểm phòng, chống dịch COVID-19. 

 - Phối hợp UBND thành phố Phan Thiết xây dựng mô hình giám sát cộng 

đồng, quản lý người về từ các tỉnh, thành./. 

Nơi nhận:                                                                                      CHỦ TỊCH 
- Như trên;                                                                                              

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; 
- Các thành viên BCĐ COVID-19 tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVXNV. Hương                  Lê Tuấn Phong 


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-11-05T11:40:21+0700
	Việt Nam
	Lê Tuấn Phong<phonglt@ubnd.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-11-05T11:40:50+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận<ubnd@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




