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       Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đóng    

chân trên địa bàn thành phố. 

     
 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

4103/UBND-KGVXNV ngày 29/10/2021, UBND thành phố Phan Thiết đã cụ thể 

hóa triển khai thực hiện tại Công văn số 6015/UBND-YT ngày 29/10/2021, theo 

đó chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã khẩn trương 

triển khai quyết liệt, đồng bộ các hiện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn thành phố. Trong đó có nội dung: "Đối với vùng cam: Ngoài việc phong tỏa khu 

vực có ca mắc theo quy định thì những người có nguy cơ cao phải được giám sát 

chặt chẽ và thực hiện xét nghiệm theo quy định; người từ vùng cam đến các vùng 

khác để giao dịch, làm việc thì bắt buộc phải cung cấp giấy xét nghiệm có kết quả 

âm tính trong vòng 72 giờ và khai báo y tế theo quy định. Tất cả các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp, địa phương phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc này". 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức 

tạp, số ca mắc mới trong cộng đồng, khu phong tỏa, khu cách ly tập trung gia tăng. 

Để triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo 

chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Phan 

Thiết đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Thủ trưởng các phòng, ban, 

đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã, doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh đóng chân trên địa bàn thành phố tiếp tục tổ chức triển khai, thông 

báo rộng rãi cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị 

được biết; chủ động tổ chức xét nghiệm nhanh hàng tuần cho cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động; yêu cầu người đến từ vùng cam cung cấp giấy xét 

nghiệm có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ và khai báo y tế theo quy định. Đồng 

thời, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực hiện. 

Kết quả thực hiện đề nghị quý Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

kinh doanh gửi về UBND thành phố (qua Văn phòng HĐND và UBND thành phố) 

định kỳ trước 11 giờ ngày thứ 6 hàng tuần để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 

V/v giám sát người từ vùng cam theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận. 



 

 

 Đề nghị quý Cơ quan, đơn vị tỉnh, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 

đóng chân trên địa bàn; cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Thường trực Thành ủy; 
- CT, PCT UBND thành phố; 
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng; 
- Lưu: VT, YT (Lê). 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Phan Nguyễn Hoàng Tân 
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