
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  5495       /KH-UBND Phan Thiết, ngày   03   tháng 10 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tăng cường biện pháp kiểm soát một số hoạt động nhằm đảm bảo 

 phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. 

 
  

A . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

I. Mục đích: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo 

chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3647/UBND-KGVXNV ngày 

02/10/2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn thành phố Phan Thiết. 

2. Khẩn trương các biện pháp mạnh mẽ để khoanh vùng trên diện rộng, truy vết 

các trường hợp ca bệnh phát sinh, nhằm kịp thời dập dịch, không để dịch bệnh bùng 

phát, lây lan trong cộng đồng. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất 

lây nhiễm trong cộng đồng; bảo vệ sự an toàn để người dân thành phố yên tâm thực 

hiện các hoạt động kinh tế, xã hội; khuyến cáo người dân chỉ đi lại khi có việc thực sự 

cần thiết.   

3. Rà soát, xác định các phương án đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo cung ứng 

các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân, đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian 

thực hiện giãn cách. 

II. Yêu cầu:  

1. Huy động toàn bộ hệ thống chính trị thành phố, mọi tầng lớp nhân dân trên địa 

bàn thành phố chấp hành và thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống 

dịch COVID-19; 

2. Động viên người dân bình tĩnh, yên tâm, tin tưởng, ủng hộ các biện pháp 

phòng, chống dịch của thành phố; tiếp tục chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh trên 

địa bàn thành phố. 

3. Giải quyết kịp thời những tình huống phát sinh gây ảnh hưởng đến công tác 

phòng, chống dịch bệnh trong toàn thành phố Phan Thiết; đồng thời, đảm bảo trật tự 

an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và sự bình an của Nhân dân. 

B. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

I. Thực hiện giãn cách xã hội các phường, xã trên địa bàn thành phố như sau: 

1. Giãn cách xã hội các phường, xã phía Nam sông Cà Ty gồm: Đức Thắng, Đức 

Nghĩa, Lạc Đạo, Đức Long, một phần xã Tiến Lợi, một phần xã Tiến Thành; phía Bắc 
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sông Cà Ty gồm: phường Hưng Long và một phần phường Phú Tài, Phú Trinh, Bình 

Hưng, thuộc thành phố Phan Thiết từ 00 giờ ngày 04/10/2021 theo nguyên tắc tại Chỉ 

thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian giãn cách là 

14 ngày. 

2. Các xã, phường còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc tại Chỉ thị 

số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và phong tỏa hợp lý những 

nơi có ca mắc COVID-19. 

II. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã chỉ đạo 

triển khai các công việc sau: 

1. Chủ tịch UBND các phường, xã: Tiến hành phong tỏa ngay các khu vực liên 

quan đến các ca nghi nhiễm có tiếp xúc, có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao và kiểm 

soát chặt chẽ các khu vực đã phong tỏa; đồng thời, khẩn trương xác định nguồn lây, 

đánh giá mối quan hệ chung giữa các nguồn lây để có nhận định chính xác, truy vết 

tất cả các trường hợp có tiếp xúc với các ca nghi nhiễm, lấy mẫu xét nghiệm, thực 

hiện cách ly y tế và quản lý chặt chẽ theo đúng quy định. 

2. Yêu cầu người dân trên địa bàn thành phố Phan Thiết trong khu vực áp dụng 

Chỉ thị 16/CT-TTg ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết theo 

hướng dẫn của UBND thành phố tại Công văn số 4486/UBND-YT ngày 31/7/2021;  

người dân không đi ra khỏi nhà từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm 

sau, trừ các trường hợp được cho phép. 

3. Trung tâm Y tế: 

Khẩn trương xây dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc cộng đồng trong thời gian 

thực hiện giãn cách xã hội. Đối với các địa bàn nguy cơ rất cao, nguy cơ cao phải xét 

nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn 3 lần trong 7 ngày, ưu tiên sử dụng xét nghiệm 

kháng nguyên nhanh để bóc tách ngay các trường hợp F0 nhằm cách ly nguồn lây 

nhiễm và điều trị kịp thời. Có thể kết hợp xét nghiệm kháng nguyên nhanh và xét 

nghiệm RT- PCR. Đối với các địa bàn còn lại, thực hiện xét nghiệm từ 5-7 ngày/lần. 

Tập trung lực lượng lấy mẫu cho các địa bàn nguy cơ rất cao, nguy cơ cao; chia nhỏ 

điểm lấy mẫu, tổ chức nhiều đội lấy mẫu; việc lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên 

nhanh có thể được thực hiện bởi tình nguyện viên hoặc người dân. Khẩn trương điều 

động lực lượng ở các địa bàn đang ở mức bình thường mới để tập trung hỗ trợ lấy 

mẫu cho các địa bàn nguy cơ rất cao, nguy cơ cao. Thần tốc xét nghiệm là then chốt, 

quan trọng nhằm sớm kiểm soát dịch; tuyệt đối không để bỏ sót người cần được xét 

nghiệm. 

4. Các công việc khác cần tăng cường thực hiện: 

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền 

thanh làm tốt công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch; thay đổi 

cách thức, phương thức thực hiện, cải tiến nội dung tuyên truyền phù hợp với người 

dân. 
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- Công an thành phố tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý 

nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch. Chủ trì tham mưu 

thành lập các Tổ kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố để 

thường xuyên kiểm tra tại các xã, phường, đặc biệt là việc thực hiện xét nghiệm. 

- Phòng Kinh tế, UBND các phường, xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt 

động chợ truyền thống, chợ dã chiến, đảm bảo thực hiện yêu cầu 5K; chỉ những chợ 

đáp ứng đủ điều kiện theo quy định phòng, chống dịch thì mới được phép hoạt động. 

III. Đề nghị Thường trực Thành ủy chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo, Sở chỉ huy 

phòng, chống dịch COVID-19 các cấp theo hướng Bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp 

lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch tại địa 

phương; thủ trưởng các phòng, ban trực tiếp tham gia Ban Chỉ đạo, Sở chỉ huy; ban 

hành quy chế làm việc, phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên. 

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHỐT KIỂM SOÁT VÀ TỔ TUẦN TRA 

LƯU ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN: 

1. Duy trì hoạt động của 13 chốt cửa ngõ thành phố Phan Thiết; duy trì hoạt 

động của 03 chốt kiểm soát người, phương tiện trên địa bàn phường Phú Trinh, Phú 

Tài; duy trì hoạt động của 02 chốt kiểm soát người, phương tiện ra vào Cảng cá Phan 

Thiết; thành lập 08 chốt kiểm soát mới; thành lập 02 Tổ tuần tra khu vực Nam sông; 

duy trì hoạt động của Tổ tuần tra trên sông Cà Ty. 

2. Kiểm soát người, phương tiện tại các chốt kiểm soát của thành phố: 

2.1. Đối với việc kiểm soát người, phương tiện ra/vào các chốt cửa ngõ của 

thành phố: Thực hiện việc kiểm soát chặt hai chiều ra/vào thành phố theo các yêu 

cầu sau: 

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ 

quan nhà nước, phóng viên, nhà báo ra/vào thành phố Phan Thiết để thực hiện 

nhiệm vụ, nhân viên y tế, nhân viên bệnh viện: 

Yêu cầu: Xuất trình thẻ thông hành do cơ quan, đơn vị cấp kèm theo 

CMND/CCCD khi ra/vào thành phố. Đối với phóng viên, nhà báo thì xuất trình thẻ 

phóng viên, nhà báo. 

Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát, quản lý cán 

bộ, công chức, viên chức, tổ chức thực hiện xét nghiệm định kỳ theo quy định.  

b) Đối với các đối tượng shipper/giao nhận hàng; tài xế, phụ xe trên các 

phương tiện vận tải hàng hóa:  

- Shipper/người giao nhận hàng: Xuất trình giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-

2 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ và CMND/CCCD khi ra/vào thành phố. 

- Tài xế, phụ xe: Xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu 

lực trong vòng 72 giờ; khai báo y tế đối với tài xế, phụ xe theo nội dung Công văn số 

4990/UBND-QHĐT ngày 29/8/2021 của UBND thành phố Phan Thiết.  
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c). Người về từ vùng dịch:  

Yêu cầu: Xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực 

trong vòng 72 giờ, khai báo y tế, thực hiện cách ly y tế theo quy định khi ra/vào thành 

phố. 

d) Đối với chuyên gia, người lao động ở thành phố Phan Thiết làm việc tại 

các Khu công nghiệp trên địa bàn các huyện, người lao động làm việc tại các 

doanh nghiệp khi ra/vào thành phố:  

Yêu cầu: Xuất trình thẻ thông hành do doanh nghiệp cấp kèm theo 

CMND/CCCD khi ra/vào thành phố.  

Doanh nghiệp phải tổ chức xét nghiệm và gửi danh sách kết quả âm tính SARS-

CoV-2 đối với chuyên gia, người lao động có nhu cầu ra/vào thành phố cho 

UBND thành phố để theo dõi, giám sát. Giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 có giá 

trị trong vòng 07 ngày khi ra/vào khu vực thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg; 03 ngày 

khi ra/vào khu vực thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg. 

Doanh nghiệp tự cấp thẻ thông hành cho chuyên gia, người lao động và tự chịu 

trách nhiệm trong việc kiểm soát, quản lý sử dụng thẻ. 

đ) Người dân và các đối tượng khác: 

Yêu cầu: Xuất trình giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 (còn hiệu lực trong 

vòng 07 ngày đối với khu vực thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg; 03 ngày đối với khu 

vực thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg) và CMND/CCCD khi ra/vào thành phố. 

Công dân thành phố Phan Thiết đang cư trú tại các địa phương có một phần dân 

cư nằm ngoài các chốt kiểm soát của thành phố (Xuân An, Phú Tài, Phong Nẫm, Tiến 

Lợi): Trung tâm Y tế thành phố thực hiện xét nghiệm cộng đồng theo kế hoạch của 

thành phố 5-7 ngày/lần và cấp giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân khi có 

nhu cầu cần thiết đi vào thành phố. 

2.2. Kiểm soát người và phương tiện được phép di chuyển ở nơi công cộng 

bằng việc cấp và kiểm tra Giấy thông hành cho các đối tượng lưu thông trong 

khu vực thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg: 

- Siết chặt quản lý, giám sát người và phương tiện được phép di chuyển theo 

hướng giãn cách phường, xã với phường, xã; khu phố, thôn với khu phố, thôn; nhà 

với nhà. Phường, xã trong khu vực thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg cấp Giấy 

thông hành theo mẫu đính kèm đối với những  người ra đường khi thật sự cần thiết cụ 

thể: Khám bệnh, nuôi bệnh, giao dịch ngân hàng, đi đám tang (người thân ruột thịt 

trong gia đình), trường hợp đặc biệt khác. Khi cấp Giấy thông hành cho người dân, 

UBND các phường, xã phải ghi thời gian được lưu thông cụ thể để kiểm soát khi qua 

Chốt Kiểm soát. Giấy thông hành do Chủ tịch UBND các phường, xã ký và chịu trách 

nhiệm nếu cấp sai đối tượng. 

- UBND các phường, xã thiết lập đường dây nóng và công bố rộng rãi cho 

nhân dân địa phương được biết để liên hệ đề nghị cấp Giấy thông hành khi cần thiết; 
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không được tập trung đông người tại trụ sở UBND các phường, xã dễ dẫn đến nguy 

cơ lây lan dịch bệnh. Khi ký xong Giấy thông hành, UBND các phường, xã thông 

báo cho người dân đến nhận hoặc cử người trao đến tận nhà cho người dân. Mọi 

trường hợp chưa được cấp Giấy thông hành nhưng lưu thông trên đường sẽ được lực 

lượng kiểm soát xử lý nghiêm khắc. 

- Đối với các hộ tiểu thương mua hàng hóa tại khu vực chợ đầu mối Đức 

Nghĩa được UBND phường Đức Nghĩa cấp Giấy thông hành theo mẫu đính kèm văn 

bản này; đồng thời thực hiện đúng theo nội dung Thông báo số 818/TB-UBND ngày 

26/8/2021 của UBND thành phố Phan Thiết 

2.3. Đối với việc kiểm soát người, phương tiện lưu thông qua các chốt kiểm 

soát Nam sông – Bắc sông giữa các cầu trên sông Cà Ty:  

- Đối với cán bộ, công chức: Khuyến cáo làm việc ở nhà; trường hợp cán bộ, 

công chức thực hiện nhiệm vụ công vụ, phòng, chống dịch COVID-19 cần thiết phải 

di chuyển qua chốt phải đăng ký danh sách và được UBND thành phố phê duyệt (đối 

với cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 được 
UBND thành phố, UBND tỉnh cấp thẻ đỏ thì không phải xuất trình danh sách đăng 

ký được phê duyệt). Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trong việc kiểm 

soát, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức thực hiện xét nghiệm định kỳ theo 

quy định.   

- Đối với doanh nghiệp nhà nước: Khuyến cáo làm việc ở nhà, khi di chuyển 

qua các Chốt kiểm soát phải đăng ký danh sách và được UBND thành phố phê duyệt; 

đồng thời, phải xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong thời gian 72 giờ. 

- Đối với doanh nghiệp tư nhân: Thực hiện đảm bảo theo các phương án “3 

tại chỗ” hoặc “1 cung đường 2 điểm đến” được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì 

được lưu thông qua Chốt Kiểm soát. 

* Lưu ý:  

- Đối với danh sách cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị 

trước đây đã được UBND thành phố thống nhất giải quyết cho lưu thông qua các chốt 

kiểm soát tại các cầu trên sông Cà Ty, được tiếp tục sử dụng.  

- Đối với các doanh nghiệp tư nhân thực hiện theo các phương án “3 tại chỗ” 

hoặc “1 cung đường 2 điểm đến” trước đây đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

được tiếp tục sử dụng.  
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã quán triệt, 

khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ để chủ động tổ chức thực hiện; hằng ngày báo cáo kết quả thực 

hiện về UBND thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố (qua Văn phòng HĐND và UBND 

thành phố) để theo dõi, chỉ đạo kịp thời. 
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2. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các Chốt kiểm soát, Đội tuần tra thành phố phải 

đảm bảo kỷ cương, cương quyết, trách nhiệm cao, nhưng linh hoạt, mềm dẻo, tránh 

gây bức xúc và phát sinh các tình huống phức tạp trên địa bàn. Nếu có khó khăn, 

vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ảnh về UBND thành phố, Ban Chỉ 

đạo thành phố (qua Văn phòng HĐND và UBND thành phố) để tồng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể thành phố, 

Chủ tịch UBND các phường, xã triển khai thực hiện./. 
 

 

                          

Nơi nhận:        

- UBND tỉnh; 

- Các cơ quan, Sở, ban, ngành tỉnh;  

- TT. Thành ủy, HĐND t/p; 

- Các cơ quan, đơn vị thành phố; 

- Lưu: VT, YT ( ).                                             

  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Nguyễn Hoàng Tân 
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     ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
               

 

MẪU THẺ THÔNG HÀNH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Mẫu thẻ thông hành này đã được hướng dẫn tại Kế hoạch số 

4489/KH-UBND ngày 01/8/2021 của UBND thành phố. Các cơ quan, đơn vị đã cấp 

thẻ thông hành theo mẫu này cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trước đây vẫn được tiếp tục sử dụng để lưu thông.  

 

ĐƠN VỊ:………… ………….…. 
 

THẺ THÔNG HÀNH  
DÀNH CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, 

NGƯỜI LAO ĐỘNG 
 

Họ và tên: …………………….. 

Đơn vị: …………………………… 
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