ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3284 /UBND-NCKSTTHC
V/v kiểm tra, làm rõ trường hợp
vi phạm biện pháp cách ly y tế dẫn
đến nguy cơ phát sinh ca nhiễm
COVID-19

Bình Thuận, ngày 05 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết;
- Sở Nội vụ.
Ngày 10/8/2021, UBND thành phố Phan Thiết đã ban hành Quyết định
số 4050/QĐ-UBND áp dụng biện pháp cách ly y tế khu dân cư phòng, chống
dịch COVID-19 đối với toàn bộ phường Hưng Long và các khu phố 3, 4, 5, 6,
9 phường Bình Hưng, từ 00 giờ ngày 11/8/2021 đến khi có Quyết định kết thúc
cách ly phong tỏa.
Tuy nhiên, vào ngày 01/9/2021, tại địa bàn khu phố 9, phường Bình
Hưng, đã phát sinh 01 trường hợp nhiễm COVID-19 qua sàng lọc cộng đồng;
điều tra lịch sử tiếp xúc của trường hợp này cho thấy, từ ngày 21/8/2021 đến
ngày 01/9/2021, có đi làm tại tòa nhà Viettel, đường Tôn Đức Thắng, thành phố
Phan Thiết và tiếp xúc, nói chuyện thường xuyên với 06 gia đình hàng xóm.
Qua vụ việc nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết:
a) Chỉ đạo kiểm tra, làm rõ việc người trong khu vực áp dụng biện pháp
cách ly y tế đi ra ngoài làm việc và các gia đình trong khu vực này đi qua lại
thường xuyên, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Đồng thời, xem xét, xử lý
trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong vụ việc nêu trên.
Kết quả xử lý báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 10/9/2021.
b) Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số
3271/UBND-KGVXNV ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về tăng cường công
tác quản lý tại các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa trên địa bàn tỉnh, không
để tình trạng người dân vi phạm quy định về giãn cách (tiếp xúc giữa các hộ gia
đình), nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm chéo và lây nhiễm ra cộng đồng.
2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả xử lý của Chủ tịch
UBND thành phố Phan Thiết tại Khoản 1 Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Viettel Bình Thuận;
- Lưu: VT, KGVXNV, NCKSTTHC. N
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