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THÔNG BÁO 
Kết luận c a Ch  t ch UBND t nh Trần Hữu Thế tại  

H i ngh  sơ kết công tác phòng, chống d ch Covid-19 trên đ a bàn t nh 
 

Ngày 24/8/2021, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh do Ch  tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế, Trưởng Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ch  trì. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đại Dương, y 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh y, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng 
chí y viên Ban Thường v  Tỉnh y là thành viên Ban chỉ đạo; các đồng chí Phó Ch  
tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thị xã, thành phố. Sau khi nghe Sở Y tế - Cơ quan 
thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo sơ kết tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch 
(từ ngày 23/6 - 23/8/2021), Ủ kiến c a các ngành và địa phương, đặc biệt là Ủ kiến chỉ 
đạo c a đồng chí Bí thư Tỉnh y; Ch  tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế kết luận như sau: 
 1. UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực c a các 
ngành, các cấp, mặt trận, đoàn thể, nhất là lực lượng tuyến đầu, sự lãnh đạo c a cấp 

y, chính quyền các cấp, sự vào cuộc c a cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tinh thần 
đoàn kết, sự ng hộ và tham gia c a các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp 
trong công tác phòng, chống dịch, bước đầu đã kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, 

các cấp y, chính quyền và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp cần rút ra những 
bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch như trong việc truy vết, lấy 
mẫu, xét nghiệm, công tác điều trị; áp d ng và quản lỦ việc thực hiện giãn cách xã 

hội; việc ứng d ng công nghệ thông tin... 

 2. Các địa phương tiếp t c kiện toàn, c ng cố phát huy hiệu quả bộ máy phòng, 

chống dịch cấp cơ sở (Ban chỉ đạo, Tổ covid cộng đồng, Tổ truy vết, lấy mẫu…); khảo 
sát lựa chọn các cơ sở có đ  điều kiện để làm cơ sở cách ly thay cho các trường học 

chuẩn bị bước vào năm học mới; có kế hoạch bố trí lực lượng khác thay cho đội ngũ 
giáo viên đã được huy động tham gia phòng, chống dịch trong thời gian qua; tổ chức tập 
huấn cho các đơn vị mới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm v  được giao; đồng thời thực hiện 
đầy đ  và kịp thời chế độ, chính sách hỗ trợ cho các lực lượng này.  
 3. Sở Y tế 

 - Tăng cường công tác phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm 
ch ng vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch c a tỉnh; lưu Ủ, tổ chức tiêm mũi 2 cho 
lực lượng tuyến đầu, đối tượng ưu tiên;  

 - Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm một cách khoa học, tăng tần suất lấy mẫu xét 
nghiệm để tách hết các trường hợp F0 trong cộng đồng, hướng dẫn thiết lập, quản lỦ 
“vùng xanh” phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội;  
 - Tham mưu Tiểu ban mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế phòng, 
chống dịch Covid-19 sớm trình UBND tỉnh triển khai thực hiện mua sắm trang thiết 
bị, vật tư, sinh phẩm y tế ph c v  công tác phòng, chống dịch. 
 4. Công an tỉnh và các địa phương tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt hơn, xử 
lỦ mạnh mẽ các trường hợp vi phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên từng 
khu vực, địa bàn c  thể; phối hợp Sở Y tế thành lập Bệnh viện dã chiến để điều trị 
bệnh nhân mắc Covid-19 theo chỉ đạo c a Bộ Công an. 
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 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 
 - Kiểm tra, đôn đốc các địa phương tập trung đẩy nhanh việc thực hiện chính 
sách hỗ trợ người lao động và người sử d ng lao động gặp khó khăn do đại dịch 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 c a Chính 
ph  và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg c a Th  tướng Chính ph ; thực hiện kịp thời 
các chính sách hỗ trợ cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị thiếu đói 
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. 
 - Tiếp t c triển khai tốt kế hoạch đưa đón công dân Phú Yên từ TP. Hồ Chí 
Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương. 

 6. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng 

và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao Ủ thức tự giác 
chấp hành và chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, thực hiện tốt 
nguyên tắc “5K - vắc xin - công nghệ”; đẩy mạnh việc ứng d ng công nghệ thông tin 
một cách thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch.  

 7. Sở Công Thương phối hợp các ngành liên quan và địa phương tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu công nghiệp, 
c m công nghiệp hoạt động theo phương châm “3 tại chỗ”, đảm bảo phương án 
phòng, chống dịch theo quy định. Lưu Ủ, hướng dẫn việc di chuyển c a công nhân, 

người lao động phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.  
 8. Tiếp t c thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 05/9/2021 

 - Áp d ng nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg c a Th  tướng Chính ph  ngày 
31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid- 19 đối với 
các địa phương: Thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Phú Hòa, 4 xã c a 
huyện Tuy An, gồm: An Mỹ, An Chấn, An Hòa Hải, An Hiệp; 

 - Áp d ng nguyên tắc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 c a Th  tướng 
Chính ph  về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch covid-19 đối với 
các huyện: Tây Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân, thị xã Sông Cầu và các xã, thị 
trấn còn lại c a huyện Tuy An; 

 Các địa phương tranh th  thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tập trung triển 
khai quyết liệt, tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm, hoàn thành dứt điểm việc truy vết, tách F0 

khỏi cộng đồng trước ngày 05/9/2021; mở rộng và bảo vệ chắc chắn các “vùng xanh” 

an toàn, quyết tâm thu hẹp các “vùng đỏ” trên địa bàn và chuyển về trạng thái bình 
thường mới. 

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

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính ph ; 

- BCĐ Quốc gia PC dịch COVID-19; 

- Bộ Y tế; 

- TT.Tỉnh y, TT. HĐND tỉnh; 
- CT và các PCT.UBND tỉnh; 
- Các Ban xây dựng đảng, Đảng y trực thuộc TU; 

- Huyện, Thị, Thành y; 

- Văn phòng: Tỉnh y, Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh; 

- UB Mặt trận TQVN tỉnh và hội, đoàn thể tỉnh 
- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, TX, TP; 
- TV. BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 

- Cơ quan TW trên địa bàn tỉnh; 
- Các Trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Báo PY, Đài PTTH PY; 
- Lưu: VT, TH, KGVX (Tỵ, Ta). 

             TL. CH  T CH 
                 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
                PHị CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

               
 
 
 
                             Võ Ngọc Châu 
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