
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN THANH KHÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-VP 

V/v triển khai Thông báo số 

470/TB-VP ngày 07/9/2021 

của Văn phòng UBND TP 

Thanh Khê, ngày            tháng 9 năm 2021 

 Kính gửi: 

 - Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch          

COVID-19 quận Thanh Khê; 

 - Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận.   

Thực hiện Thông báo số 470/TB-VP ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Văn 

phòng UBND thành phố về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 

ngày 06 tháng 9 năm 2021; Chủ tịch UBND quận có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao các cơ quan, đơn vị và UBND các phường 

a) Quán triệt và nắm vững các chủ trương, nội dung phòng, chống dịch của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thành phố và quận để chỉ đạo, tổ chức triển 

khai thực hiện xuyên suốt, sâu sát và có hiệu quả về công tác phòng, chống dịch 

trên từng lĩnh vực và địa bàn quản lý. 

b) Văn phòng UBND quận và UBND 10 phường chịu trách nhiệm trong 

việc rà soát, tiếp nhận đăng ký, phê duyệt, cấp và quản lý Giấy đi đường QRCode, 

giám sát đề nghị và việc thực hiện của các đơn vị, cá nhân; không được để xảy ra 

tình trạng không quản lý được việc cấp và sử dụng Giấy đi đường. 

2. Đề nghị Trung tâm Y tế quận 

a) Khẩn trương tham mưu UBND quận có biện pháp xử lý dứt điểm chuỗi 

lây nhiễm, không để tình trạng kéo dài phát sinh nhiều ca bệnh tại khu vực điểm 

nóng phường Tam Thuận. 

b) Phối hợp với các địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối công tác xét 

nghiệm SARS-CoV-2 theo Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 05/9/2021 của 

UBND thành phố và Chiến lược tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Tổ chức 

xét nghiệm cho các lực lượng lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng trước khi làm 

nhiệm vụ. 

c) Phối hợp với các địa phương tập trung quản lý chặt chẽ, triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả tại các khu vực phong tỏa, cơ sở 

cách ly tập trung; trong đó lưu ý việc chia nhỏ khu vực để giám sát tốt và hạn 

chế tối đa việc bố trí cách ly chung các F1 cũ và F1 mới. 
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3. Giao UBND các phường huy động, bổ sung lực lượng cho Ban điều 

hành khu dân cư, tổ dân phố để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng Giấy 

đi đường ngay tại chốt ra, vào khu dân cư; đồng thời kiểm tra lưu động tại khu 

dân cư, phát hiện đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

4. Giao Phòng Y tế quận chịu trách nhiệm tham mưu UBND quận cơ sở vật 

chất và các điều kiện liên quan khác phục vụ tại địa điểm tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19; lưu ý bảo đảm tuyệt đối về vấn đề giãn cách phù hợp với 

điều kiện thời tiết cho người dân trước khi vào tiêm chủng. 

5. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận phối hợp với 

UBND các phường kiểm tra, rà soát việc tổ chức triển khai và thực hiện các 

chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố đến từng hộ dân trên địa bàn 

quản lý; tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo quận. 

6. Đề nghị Công an quận chỉ đạo các lực lượng thường xuyên tuần tra, 

kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi ra đường, tham gia giao thông không đúng 

quy định, hàng ngày thống kê các hành vi vi phạm quy định cấp, sử dụng Giấy 

đi đường QRCode, báo cáo Ban Chỉ đạo quận; đồng thời, công khai, thông tin 

cụ thể về các vi phạm để góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định 

của tổ chức, cá nhân. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các 

phường khẩn trương, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Quận ủy; 

- CT, các PCT UBND quận; 

- CVP, các PCVP; 

- Đảng ủy 10 phường (nhờ UBND 10 

phường sao gửi giúp); 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

  
 

Hồ Thuyên 
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