
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 
 

Số:        /UBND-KGVX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

         Phú Yên, ngày      tháng 11 năm 2021 

V/v thực hiện Thông báo số 

285/TB-VPCP ngày 27/10/2021 
của Văn phòng Chính phủ   

 

                                                 

                                   Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành;   

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  
- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và hội, đoàn thể tỉnh; 

 

Thực hiện Thông báo số 285/TB-VPCP ngày 27/10/2021 của Văn phòng Chính 
phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp Ban chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến các địa phương về công tác phòng, 
chống dịch COVID-19; Công văn số 2100-CV/VPTU ngày 27/10/2021, số 2151-

CV/VPTU ngày 03/11/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy; UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ngành, địa phương cần đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là, 

chủ quan với dịch bệnh; tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống 
dịch bảo đảm toàn diện, hiệu quả, kịp thời, bám sát thực tiễn để vừa phòng, chống 

dịch, vừa khôi phục, phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, luôn chủ động, linh hoạt, 

sáng tạo trong triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 
11/10/2021 của Chính phủ và Công văn số 4096/UBND-KGVX ngày 16/10/2021 
của UBND tỉnh.  

2. Sở Y tế: 

- Xây dựng kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo Nghị 

quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Quyết định 4800/QĐ-BYT 
ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế; phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan và địa 

phương tăng cường kiểm soát tốt tình hình dịch trên địa bàn, nhất là chuẩn bị cơ sở, 
năng lực điều trị, tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế và kế hoạch của UBND tỉnh. 
- Chủ động, phối hợp với các ngành và địa phương cần thực hiện tốt 03 trụ cột 

trong công tác phòng, chống dịch:  
+ Cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, nghiêm ngặt nhất có thể; có mục tiêu và lộ 

trình để có giải pháp phù hợp, hiệu quả để sớm kết thúc cách ly, phong tỏa;  
+ Xét nghiệm thần tốc, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch, bảo đảm khoa học, 

hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 
+ Điều trị tích cực từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, góp phần giảm chuyển nặng, 

giảm tử vong. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm 5K + vắc xin + điều trị + công 
nghệ + đề cao ý thức người dân + các biện pháp cần thiết khác. 

- Triển khai việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét 
nghiệm, thuốc, vắc xin... phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh và các quy định pháp luật liên 
quan, quản lý chặt chẽ việc tổ chức mua sắm, đấu thầu, bảo đảm công khai, minh 

bạch, khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định về 
phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. 
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3. Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thành Kế hoạch/Phương án phục hồi, phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước thích ứng an  toàn, linh  hoạt, vừa kiểm 

soát dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế địa phương. 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các ngành, địa 
phương triển khai các giải pháp hỗ trợ kịp thời cho người dân, nhất là thực hiện tốt 

công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.  

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các địa phương 

triển khai việc dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh theo chỉ đạo của UBND 
tỉnh (tại Công văn số 5094/UBND-KGVX ngày 26/10/2021); phối hợp tuyên 

truyền đến phụ huynh học sinh về lợi ích của việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 
cho trẻ em. 

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng 
Covid-19; tiếp tục truyền thông “vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất” 

nhằm đảm bảo mục tiêu đến cuối năm 2021 đạt trên 95% dân số từ 18 tuổi trở lên 
được tiêm phòng; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, cơ quan, đơn vị 

liên quan tổ chức tiêm vắc-xin cho trẻ em; 
Tăng cường quản lý, giám sát người về từ vùng, địa phương có dịch, nguy cơ 

cao, nhất là từ các tỉnh, thành phố phía Nam; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực 

hiện phòng, chống dịch trên địa bàn, nhất là việc cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú; 
Chủ động phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan, 

đoàn thể địa phương thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân; 
nâng cao trách nhiệm trong công tác thẩm định, lập hồ sơ thực hiện theo Nghị quyết 

số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo 
chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5248/UBND-KGVX. 

 

7. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương tăng cường quản lý chặt 

chẽ hoạt động nhập cảnh, đăng ký tạm trú đối với người nước ngoài, không để xảy 
ra tình trạng người nhập cảnh trái phép vào cư trú trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm theo quy định; tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương 
triển khai tốt các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội trên địa bàn tỉnh.    

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, hội đoàn thể tỉnh phối hợp tuyên 

truyền người dân luôn nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe 
bản thân và cộng đồng; tiếp tục phát động vận động quyên góp ủng hộ phòng, 
chống dịch COVID-19.  

Cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 

- Như trên;  
- VP Chính phủ (b/c); 
- Bộ Y tế; 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND (b/c);  
- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- TTCH PCD Covid-19 tỉnh; 
- Các Trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh; 
- Các CQTƯ đóng trên địa bàn tỉnh; 
- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, TH, TTTT, KGVX (Ty). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

  Trần Hữu Thế 



3 
 
   


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-11-04T16:00:14+0700
	Việt Nam
	Lê Văn Tỵ<levanty@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-11-05T09:01:46+0700
	Việt Nam
	Võ Ngọc Châu<vongocchau@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-11-08T15:51:16+0700


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-11-09T08:12:51+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên<phuyen@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-11-09T08:13:04+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên<phuyen@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-11-09T08:13:46+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên<phuyen@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




