ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
Số: 4622 /UBND-KGVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Yên, ngày

03 tháng 10 năm 2021

V/v áp dụng các biện pháp giãn
cách xã hội trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, hội đoàn thể tỉnh.
Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc
quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, tình
hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát. Nhằm tiếp tục tăng
cường các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; theo
đề nghị của các địa phương và của Sở Y tế tại Công văn số 3046/SYT-NVY ngày
03/10/2021; UBND tỉnh yêu cầu:
1. Kể từ 0 giờ 00’ ngày 05/10/2021 đến khi có thông báo mới:
Áp dụng nguyên tắc giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh theo Chỉ thị số
19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Riêng xã An Chấn,
huyện Tuy An áp dụng nguyên tắc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg
ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến khi hoàn thành việc xét nghiệm và
gỡ bỏ hết các khu vực phong tỏa theo quy định.
2. Các ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19 tỉnh và UBND tỉnh; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nhất
là khi nới lỏng một số hoạt động, dịch vụ tập trung đông người phải đi đôi với xây
dựng và thực hiện các biện pháp, phương án phòng chống dịch đảm bảo kiểm soát tốt
tình hình theo phương châm “An toàn là trên hết”, “An toàn tới đâu mở cửa tới đó,
mở cửa thì phải an toàn”; tăng cường quản lý chặt chẽ người từ vùng, các tỉnh có
dịch về địa phương, giám sát tốt việc dừng, đỗ các phương tiện lưu thông trên tuyến
Quốc lộ 1A đi qua địa bàn tỉnh; tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường
tuần tra, kiểm soát đảm bảo tình hình an ninh trật - an toàn xã hội, xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm phòng, chống dịch theo quy định.
3. Cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao tinh
thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện
phòng, chống dịch, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh không để dịch phát sinh trong
cộng đồng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương chịu
trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên về công tác phòng, chống dịch
Covid-19 thuộc địa phương, đơn vị quản lý.
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4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội đoàn thể tỉnh phối
hợp với ngành liên quan và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhắc nhở
người dân thực hiện nguyên tắc “5K+ vắc xin+công nghệ”; nâng cao ý thức, trách
nhiệm của người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để tự bảo
vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ Quốc gia về PCD Covid-19;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh;
- TTCH PCD Covid-19 tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- Các trường ĐH, CĐ trên ĐB tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- TTTT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Ty).

CHỦ TỊCH
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