UBND THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ
TRUNG TÂM CHỈ HUY ĐIỀU HÀNH
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Số: 18321 /CV-TTCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày 27

tháng 9

năm 2021

V/v triển khai thực hiện Kết luận
số 24-KL/BCĐ, 25-KL/BCĐ và 26-KL/BCĐ
của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch Covd-19 tỉnh Đồng Nai.

Kính gửi:
- Các tiểu ban điều phối, giúp việc Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 thành phố;
- Trung tâm chỉ huy điều hành phòng, chống dịch
Covid-19 30 phường, xã.
Thực hiện Văn bản số 11606/UBND-KGVX ngày 23/9/2021 của
UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Kết luận số 24-KL/BCĐ và
Văn bản số 11601/UBND-KGVX ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai
về việc triển khai thực hiện Kết luận số 25-KL/BCĐ và 26-KL/BCĐ của
Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covd-19 tỉnh (file điện tử đính
kèm), Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy điều hành phòng, chống dịch Covid-19
thành phố có ý kiến như sau:
1. Đề nghị Tiểu ban điều tra, truy vết, xét nghiệm, tầm soát chủ trì, phối
hợp UBND 30 phường, xã tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt công tác rà
soát, đánh giá phân tích nguyên nhân nguồn lây nhiễm từ đó đưa ra các giải
pháp khắc phục, hạn chế lây lan dịch bệnh, đặc biệt là trong các khu nhà trọ cần
tính tới phương án giãn dân để giảm mật độ người sinh sống trong các khu nhà
trọ, giảm tỷ lệ lây nhiễm trong các khu này.
2. Đề nghị tiểu ban tiêm chủng vắc xin chủ trì, chủ động phối hợp Sở Y
tế, các đơn vị liên quan chuẩn bị, bố trí nhân lực phù hợp, triển khai một cách
khoa học, đảm bảo thời gian tiêm chủng không trùng khớp thời gian lấy mẫu xét
nghiệm của Chiến lược xét nghiệm “thần tốc”, hoàn thành tiêm chủng đợt 10
trước ngày 28/9/2021.
3. Đề nghị Tiểu ban xây dựng vùng xanh chủ trì, phối hợp Tiểu ban điều
tra, truy vết, xét nghiệm, tầm soát và các đơn vị có liên quan đặc biệt lưu ý một
số “vùng xanh, vùng vàng” phát sinh ca F0 trong khu cộng đồng và khu phong
tỏa, đây là những nguy cơ phát sinh ổ dịch, có thể làm chuyển màu “vùng xanh,
vùng vàng”, kịp thời đề xuất phương án xử lý nhằm tránh lây lan dịch bệnh.
4. Giao UBND 30 phường, xã chủ trì, phối hợp Công an thành phố và các
đơn vị có liên quan tăng cường kiểm soát chặt chẽ và đề xuất phương án nhằm
hạn chế nguồn lây lan dịch bệnh trong cộng đồng nhất là từ các tài xế lái xe tải
đường dài, các shipper, các nhân viên bán đồ ăn uống và vật dụng thiết yếu,...;
5. UBND 30 phường, xã chủ trì, phối hợp với Tiểu ban điều tra, truy vết,
xét nghiệm, tầm soát phải khẩn trương, kịp thời xác định được phạm vi khi xuất
hiện F0 trong cộng đồng, đồng thời xây dựng quy mô giãn cách theo nguyên tắc
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ở phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể (thôn, xóm, tổ, ấp, khu phố,...) và hiệu quả
nhất.
Đề nghị các đơn vị khẩn trương nghiên cứu và triển khai tổ chức thực
hiện./.
CHỈ HUY TRƯỞNG
Nơi nhận:
-

Như trên;
UBND tỉnh Đồng Nai (báo cáo);
BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố;
CT, các PCT UBND TP;
Chánh, các Phó VP. HĐND-UBND TP;
Lưu:VT, KGVX.

CHỦ TỊCH UBND TP.BIÊN HOÀ
Nguyễn Hữu Nguyên
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