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   Kính gửi:  

         - Các cơ quan, đơn vị thị xã; 

         - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh Phú 

Yên về việc xiết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên; UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ 

tịch UBND các xã, phường tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc, kiên quyết, quyết liệt các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 0 giờ ngày 25/6/2021 cho đến khi có thông 

báo mới. 

2. Thực hiện phong tỏa 6 địa điểm như sau: Ga đường sắt Hòa Hiệp Trung; 

UBND xã Hòa Xuân Nam; ga đường sắt Hảo Sơn; nhà bà Ngô Thị Tuyết, nhà bà 

Lê Thị Hoàng Yến, nhà bà Lê Thị Thiết thuộc thôn Hảo Sơn Bắc, xã Hòa Xuân 

Nam, bắt đầu từ 0 giờ ngày 25/6/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

3. Vận động người dân trên địa bàn thị xã bình tĩnh, yên tâm, tin tưởng, ủng 

hộ các biện pháp phòng, chống dịch, hợp tác với chính quyền, nghiêm túc chấp 

hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ 

Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang nơi công cộng và nơi làm việc, hạn chế ra ngoài 

nếu không thật sự cần thiết; hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh trừ trường hợp 

thật sự cần thiết. 

Yêu cầu người dân thị xã khi có triệu chứng, có yếu tố tịch tễ liên quan đến 

dịch bệnh COVID-19 phải đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để khám, sàng lọc 

theo quy định; khai báo y tế trung thực, tuyệt đối không được che giấu tình trạng 

bệnh của mình. 

4. Tiếp tục tạm dừng các loại hình hoạt động: tắm biển, spa, cơ sở làm đẹp 

(cắt – uốn tóc nam nữ, làm móng tay…); massage; xông hơi; cơ sở thẩm mỹ; các tụ 

điểm, khu vui chơi, giải trí; trung tâm – nhà hàng tiệc cưới; ăn uống có tổ chức hát 

với nhau, karaoke; các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, truy cập Internet; các địa 

điểm du lịch, tham quan, di tích, thư viện (vẫn cung cấp tài liệu qua Internet), công 

viên công cộng; các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao trong nhà (gym, billiards, 

yoga,…); các Trung tâm thể dục thể thao; các khu tập luyện thể thao công cộng 

trên địa bàn thị xã. 
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- Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động lễ hội tại các cơ sở tôn giáo, 

tín ngưỡng, thờ tự. 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động nhưng tuyệt đối 

không được phục vụ tại chỗ, chỉ phục vụ hình thức bán hàng mang về, đặt hàng 

trực tuyến. Người giao hàng phải đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng, chống 

dịch, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách ít nhất 02 mét trong khi chờ 

lấy hàng. 

- Các cơ sở chế biến thức ăn bao gồm: cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức 

ăn ngay, thực phẩm chín, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căng tin và bếp ăn tập thể 

được hoạt động nhưng phải tuân thủ quy định của cơ quan Y tế. 

- Đối với khách sạn, nhà nghỉ được phép hoạt động để phục vụ cho khách 

đang lưu trú, nhưng phải bố trí thông thoáng, bảo đảm khoảng cách giữa 02 người 

ít nhất là 02 mét trở lên và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo 

quy định của cơ quan Y tế. 

- Các cửa hàng tiện ích được hoạt động, nhưng phải đảm bảo quy định 

phòng, chống dịch COVID-19. 

5. Giao Trung tâm Y tế thị xã 

- Lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm các trường 

hợp F1, F2. 

- Hướng dẫn Ban Quản lý cơ sở cách ly tập trung của thị xã thực hiện 

nghiêm các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở cách 

ly. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường thực hiện nghiêm quy trình và quản lý 

chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng khai 

báo y tế điện tử; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với tất cả 

mọi người khi vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

6. Công an thị xã, Trung tâm Y tế, UBND các xã, phường xử lý nghiêm, kể 

cả xử lý theo pháp luật hình sự các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, không 

khai báo y tế, khai báo không trung thực; trốn tránh, chống đối, không chấp hành 

biện pháp cách ly y tế; găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường theo đúng quy 

định pháp luật. 

7. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc 

nhằm thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, 

thực hiện thủ tục hành chính; hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử 

dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 

mạng. 

8. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và 

Truyền thanh, UBND các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về 

phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền 

tảng mạng xã hội, chú trọng thông tin về các kết quả tích cực, các mô hình tốt, 
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cách làm hay, tinh thần chung tay, hợp tác của cộng đồng trong phòng, chống dịch 

COVID-19; hướng dẫn người dân không bình luận, chia sẻ những thông tin chưa 

được các cơ quan chức năng công bố liên quan đến tình hình dịch COVID-19 để 

tránh hoang mang dư luận. 

Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh phối hợp Trung tâm Y tế, 

Công an thị xã bố trí các bảng cảnh báo 6 địa điểm phong tỏa nêu trên. 

9. Giao Phòng Kinh tế, UBND các xã, phường chú trọng bảo đảm hàng hóa, 

lương thực, thực phẩm thiết yếu cho Nhân dân; hướng dẫn các đơn vị cung cấp 

hàng hóa, dịch vụ đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch. 

UBND các xã, phường quản lý tốt các trường hợp F2, có trách nhiệm truy 

vết các trường hợp F3 và báo cáo cho Trung tâm Y tế để theo dõi, thời gian giữa 2 

lần báo cáo cách nhau 2 giờ . 

10. Công an thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp 

Nam, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Rô, UBND các xã, phường tăng 

cường chỉ đạo việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng, chống 

cháy nổ; đảm bảo vệ sinh môi trường… trên địa bàn gắn với công tác phòng, 

chống dịch. 

11. Đề nghị UBMTTQVN và các hội, đoàn thể thị xã tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện hiệu quả các 

quy định phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã. 

12. Đề nghị Đảng ủy các xã, phường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và huy 

động cả hệ thống chính trị ở địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 theo phương châm “04 tại chỗ”. 

13. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, 

phường 

- Quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên nghiêm túc, 

gương mẫu chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19, không rời khỏi 

thị xã khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch UBND thị xã. 

- Thành lập, kiện toàn các Tổ phản ứng nhanh để ứng phó tình hình dịch 

COVID-19 phát sinh trên địa bàn. 

- Dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không 

cần thiết; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi, làm việc trực 

tuyến; không tổ chức các cuộc họp tập trung trên 20 người trong một phòng, trừ 

trường hợp thật sự cần thiết (như họp Hội đồng nhân dân lần thứ nhất). Người dự 

phải đeo khẩu trang, ngồi giãn cách ít nhất 02 mét; không bắt tay; rửa tay sát khuẩn 

hoặc khử khuẩn trước và sau cuộc họp; tiến hành vệ sinh phòng họp, khử khuẩn  

bề mặt, các đồ vật tiếp xúc với người dự họp sau mỗi cuộc họp. 

- Bắt buộc kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và lập danh sách các trường hợp 

đến trụ sở làm việc và liên hệ công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương để 

phục vụ công tác truy vết khi cần thiết. 
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- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của UBND thị xã và xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung, không chủ quan; đồng 

sức, đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu 

quả./.  
 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên;                                                                            
- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- TT. Thị ủy, TT. HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Mặt trận và hội, đoàn thể thị xã; 

- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã; 

- Đảng ủy các xã, phường; 

- Cổng TTĐT thị xã; 

- Lưu: VT, Minh. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tĩnh 
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