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 Kính gửi:  

  - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường; 

- Trưởng Công an thị xã; 

- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị xã; 

- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Quan Nam; 

- Hiệu trưởng các trường THPT, THPT chuyên 

Chu Văn An. 
 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1607/UBND-

VX ngày 23/3/2021 về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 

23/3/2021; Chủ tịch UBND thị xã đề nghị: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể thị xã, Chủ tịch UBND 

các xã, phường tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống dịch Covid-19, Sở Y tế, Thị ủy, UBND thị 

xã, Ban Chỉ đạo thị xã về phòng chống dịch Covid-19 không được chủ quan, lơ là; 

đồng thời quyết tâm phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm 

an sinh xã hội.  

b) Chủ động xây dựng, thực hiện các phương án chống dịch theo chỉ đạo, 

hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh và Sở Y tế với phương châm 4 tại chỗ, bảo 

đảm sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh. 

c) Quán triệt phương châm “truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét 

nghiệm rộng, phong tỏa hẹp” và thực hiện cách ly tập trung ngay với tất cả các 

trường hợp tiếp xúc gần (F1), khống chế mầm bệnh, không để lây lan rộng ra cộng 

đồng, hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - 

xã hội của thị xã. 

d) Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ 

Y tế, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, trước hết là đeo khẩu trang, không tụ tập đông 

người khi không cần thiết; thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát phòng, chống 

dịch Covid-19 tại các gia đình có người cách ly y tế tại nơi cư trú theo quy định. 
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2. Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Trung tâm Y tế thị xã 

a) Chủ trì, phối hợp với Công an thị xã, UBND các xã, phường tiếp tục thực 

hiện rà soát chặt chẽ, triệt để, truy vết thần tốc; lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng 

đối với các đối tượng có nguy cơ, các trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh, 

người nhập cảnh trái phép, xét nghiệm lại đối với người đã nhập cảnh Việt Nam 

đến thị xã làm việc theo chỉ đạo của Sở Y tế. 

b) Tổ chức tốt việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 khi nhận được vắc xin từ 

Sở Y tế bảo đảm an toàn, khẩn trương, đúng đối tượng theo quy định.  

c) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch tại các cơ sở y tế trên địa bàn thị xã; phối hợp với các ngành, các địa phương 

kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị phòng, chống dịch, quản lý người nhập cảnh. 

d) Đề xuất bảo đảm vật tư, trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất lấy 

mẫu xét nghiệm... phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.  

đ) Tiếp tục đào tạo, tập huấn, củng cố nâng cao năng lực cho các cơ sở y tế 

trên địa bàn (về truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, chuyên môn, kỹ thuật, nhân lực, …); 

đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực cán bộ y tế. 

3. Công an thị xã, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam  

a) Tăng cường quản lý, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các 

trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, 

khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú, doanh nghiệp nhận lao động là 

người nhập cảnh trái phép. 

b) Chỉ đạo công an các xã, phường phối hợp với chính quyền địa phương 

quản lý chặt chẽ địa bàn dân cư; bảo đảm việc chấp hành nghiêm khai báo lưu trú, 

tạm trú, nhất là khai báo y tế; phối hợp với Phòng Quản lý đô thị kiểm tra, giám sát 

các nhà xe, chủ phương tiện vận tải hành khách liên tỉnh thực hiện khai báo y tế 

đối với hành khách, nhất là người nước ngoài. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 

a) Hướng dẫn thông tin kịp thời về tình hình dịch Covid-19; tiếp tục đẩy 

mạnh tuyên truyền về thực hiện yêu cầu 5K và chủ trương tiêm vắc xin phòng 

bệnh; chủ trì, phối hợp với Công an thị xã xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng 

đưa tin sai lệch về dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng. 

b) Tiếp tục phối hợp với ngành Y tế triển khai tốt ứng dụng khai báo y tế,  

cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về dịch Covid-19 cho người dân trên địa bàn 

thị xã. 

5. Phòng Quản lý đô thị 

Phối hợp với Công an thị xã, các hợp tác xã vận tải hướng dẫn các nhà xe, 

chủ phương tiện vận tải hành khách liên tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải; thực hiện tốt việc khai báo y 

tế của hành khách, nhất là người nước ngoài theo quy định. 
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6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các hội, đoàn thể 

tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận 

động người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tự giác 

tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe của bản thân, 

gia đình và cộng đồng.  

7. Phòng Y tế thị xã (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, 

chống dịch Covid-19) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự, 

Công an thị xã và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương đề xuất 

cấp có thẩm quyền xem xét, có các hình thức khen thưởng phù hợp cho các tổ 

chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức 

biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong phòng, chống 

dịch trên địa bàn thị xã theo hướng dẫn của Sở Y tế. 

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Chủ tịch UBND các xã, 

phường phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy (báo cáo);  

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQ Việt Nam thị xã ; 

- Ban Tuyên giáo Thị ủy; 

- Ban Dân vận Thị ủy; 

- TV Ban Chỉ đạo Covid-19 thị xã; 

  - Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Trần Hữu Thảo 
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