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THÔNG BÁO 
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế tại cuộc họp  

trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 

 
Ngày 08/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế chủ trì cuộc họp trực 

tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Dự họp có các thành viên 
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh và đại diện lãnh đạo các xã, phường, thị 

trấn. Sau khi nghe Sở Y tế, các ngành, địa phương báo cáo công tác phòng, chống 
dịch trên địa bàn; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế - Chỉ huy trưởng Trung tâm 

Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kết luận như sau: 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của 
Trung ương và của tỉnh theo phương châm “Mở cửa thì phải an toàn”, đảm bảo sức 
khỏe cho người dân, đặc biệt chú ý đến các đối tượng chưa được tiêm vắc-xin phòng 

Covid-19 và trẻ em. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

5141/UBND-KGVX ngày 28/10/2021 về việc ủy quyền thực hiện một số nội dung 
Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ trên địa bàn; tập trung chỉ  

đạo các xã, phường, thị trấn giáp ranh với địa bàn có nguy cơ cao phải chủ động, phối 
hợp xây dựng phương án phòng, chống dịch hiệu quả (trong trường hợp cần thiết phải 

thiết lập chốt kiểm soát dịch bệnh thì giao cho cơ quan, đơn vị phụ trách và bố trí  lực 
lượng phù hợp). 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng, chống dịch của 
người dân, nhất là các trường hợp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà và nơi lưu 

trú. Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp Tổ covid cộng đồng tăng 
cường giám sát, theo dõi chặt chẽ người đi/đến từ các vùng, địa phương có dịch; 

thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế theo quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra các biện pháp phòng, chống dịch tại các nhà hàng, 
cơ sở dịch vụ trên địa bàn (nhắc nhở người lao động và người sử dụng lao động phải 

thực hiện xét nghiệm định kỳ). 

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân để hỗ trợ kịp thời cho người lao động và người sử 

dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và 
Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Giao Sở Y tế: 

- Chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng 

kế hoạch triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (RT-PCR) đối với hành khách đến 
Phú Yên tại Cảng hàng không Tuy Hòa, Ga Tuy Hòa, Bến xe (tạm thời áp dụng trong 

thời gian 30 ngày) để đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. 
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- Để kiểm soát tốt tình hình lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, giao Sở 
Y tế tham mưu UBND tỉnh văn bản kiến nghị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống 
dịch Covid-19, Bộ Y tế về áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp đối với người về từ 

vùng, địa phương có dịch, nguy cơ cao. 

3. Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác phối hợp xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19, nhất là các trường hợp không 
tự giác khai báo y tế theo quy định, làm lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.  

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương tham mưu đề xuất 
UBND tỉnh việc hỗ trợ lao động tự do từ các tỉnh, thành phố về địa phương theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh (tại Thông báo số 316/TB-UBND ngày 06/11/2021); đôn đốc 
các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ liên quan đến chính sách hỗ 

trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông lựa chọn 01 đến 02 địa bàn để triển 
khai thí điểm phần mềm an sinh xã hội. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện 

quét mã QR để kiểm soát dịch tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tiếp tục ứng 
dụng công nghệ thông tin hỗ trợ hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch.  

Xây dựng lộ trình tắt sóng 2G phù hợp, làm việc với các nhà mạng phủ sóng 
các vùng lõm trên địa bàn tỉnh. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng kế 
hoạch tổ chức dạy và học (trực tiếp, trực tuyến) phù hợp với tình hình dịch bệnh; 

lưu ý, giáo viên phải được tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 mới được tham gia 
giảng dạy trực tiếp; tiếp tục triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em” để 

hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo vùng ưu tiên, địa bàn ưu tiên, 
nhóm ưu tiên và đối tượng ưu tiên. 

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khảo sát, cải tạo nâng cấp các thao trường 
huấn luyện để sẵn sàng làm cơ sở cách ly y tế tập trung khi được yêu cầu. 

Thống nhất chủ trương lắp đặt hệ thống camera giám sát tại cơ sở cách ly tập 
trung của tỉnh (Thao trường Suối Cối, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân). 

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

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;  
- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Thành viên TTCH PCD Covid-19 tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh và Hội, đoàn thể tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành; 
- Công an tỉnh, BCHQS tỉnh, BĐBP tỉnh; 
- UBND huyện, TX, TP; 
- CVP, PCVP UBND tỉnh (đ/c Châu); 
- Lưu: VT, TH, KGVX (Tỵ, Ta). 

             TL. CHỦ TỊCH 
                 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

                PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

           
 
 

 
                            Võ Ngọc Châu 
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