UBND THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ
TRUNG TÂM CHỈ HUY ĐIỀU HÀNH
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Số: 19241 /CV-TTCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày 06

tháng 10 năm 2021

V/v khẩn trương thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên
địa bàn thành phố Biên Hòa.

Kính gửi:
- Các tiểu ban điều phối, giúp việc Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 thành phố;
- Phòng Y tế thành phố;
- Trung tâm Y tế thành phố;
- Trung tâm chỉ huy điều hành phòng, chống dịch
Covid-19 30 phường, xã.
Thực hiện Báo cáo số 8308/BC-TTCH ngày 05/10/2021 của Trung tâm
Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai về công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngày 04/10/2021
(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:
- Đề nghị Tiểu ban điều tra, truy vết, xét nghiệm, tầm soát tiếp tục tập
trung, khẩn trương triển khai công tác xét nghiệm thần tốc theo Kế hoạch
11456/UBND-KGVX ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh. Đồng thời, tăng cường
xét nghiệm, tầm soát, kiểm soát chặt nguồn lây từ bên ngoài ở các công ty
thực hiện 3T.
- Đề nghị Tiểu ban thành lập, quản lý các khu cách ly tập trung tiếp tục
tăng cường kiểm tra, giám sát việc lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập
trung, bệnh viện.
- Đề nghị Tiểu ban tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tiếp tục tập
trung đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng nhằm sớm nhất đạt mục tiêu 100% người
dân toàn thành phố được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin.
- Giao Phòng Tài chính Kế hoạch chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế,
UBND 30 phường, xã tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch Từng bước phục
hồi các hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đảm bảo công tác
phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Biên Hòa trong tình
hình mới theo Kế hoạch số 11102/KH-UBND ngày 15/9/2021 và Văn bản số
11959/UBND-KGVX ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Giao Phòng Văn hóa thông tin chủ trì, phối hợp Phòng Y tế, UBND
30 phường xã và các đơn vị có liên quan khẩn trương tăng cường triển khai
thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch
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Covid-19 trên địa bàn thành phố theo Chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại
Kế hoạch số 11805/KH-UBND ngày 28/9/2021.
- Giao UBND 30 phường, xã tập trung thực hiện các nội dung sau:
+ Tập trung nắm bắt tình hình địa bệnh trên địa bàn quản lý, thường
xuyên tổ chức đánh giá chính xác mức độ nguy cơ báo cáo về Trung tâm chỉ
huy điều hành phòng, chống dịch Covid-19 thành phố để xem xét thu hẹp tối
đa vùng phong tỏa, triển khai áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù
hợp, kịp thời.
+ Theo dõi sức khỏe tại địa phương đối với các trường hợp có lịch sử di
chuyển đi khám, chữa bệnh tại các bệnh viện về.
Đề nghị các đơn vị khẩn trương nghiên cứu và triển khai tổ chức thực
hiện./.
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.

CHỈ HUY TRƯỞNG

CHỦ TỊCH UBND TP.BIÊN HOÀ
Nguyễn Hữu Nguyên
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