
       

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

      TỈNH BÌNH THUẬN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1594 /UBND-KGVXNV                   Bình Thuận, ngày 10  tháng 5 năm 2021  
   

  V/v tiếp tục thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch 

COVID-19. 

  

 

                   

                                 Kính gửi:  

              - Các Sở, ban, ngành; 

          - Mặt trận và các đoàn thể của tỉnh; 

               - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

       - Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề. 

    

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian qua, các cấp, các ngành, 

các địa phương và toàn thể Nhân nhân trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, tích cực 

tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trước tình hình 

dịch bệnh COVID-19 trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân tiếp 

tục thực hiện nghiêm nội dung Công văn số 1577/UBND-KGVXNV ngày 

07/5/2021 và khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Từ ngày 11/5/2021, tạm dừng thêm một số dịch vụ không thật sự cần 

thiết có nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19 gồm: Quán bida (billiard), quán 

hát với nhau, phòng tập aerobic, cơ sở làm đẹp (Ngoài việc tạm dừng một số 

dịch vụ không cần thiết theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

1493/UBND-KGVXNV ngày 02/5/2021 và Công văn số 1577/UBND-KGVXNV 

ngày 07/5/2021, bao gồm: Quán bar, karaoke, massage, vũ trường, game, hoạt 

động spa, phòng tập gym, phòng tập yoga, phòng chiếu phim).  

2. Không tổ chức tiệc cưới, liên hoan để đảm bảo an toàn trong phòng, 

chống dịch. Các cơ sở, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát 

phải đảm bảo khoảng cách bàn cách bàn tối thiểu 02 mét, ghế cách ghế tối thiểu 

01 mét, mỗi phòng (nếu có phòng riêng) không quá 20 người và thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Không tổ chức các 

loại hình ăn uống tự chọn (buffet). Khuyến khích hình thức giao hàng tại nhà, 

mua mang về; kiên quyết xử phạt các trường hợp không chấp hành và tạm 

ngưng hoạt động đối với cơ sở vi phạm. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

dọc tuyến quốc lộ chỉ được bán mang đi, không được bán ăn, uống tại chỗ đối 

với xe khách và người ngoài tỉnh đi ngang qua địa phận. Các địa phương có 

hình thức hướng dẫn cụ thể, đồng thời yêu cầu các cơ sở có cam kết thực hiện. 

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương không tổ chức hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí tập trung đông người; tạm dừng các 

cuộc họp, công việc chưa thật sự cần thiết để tập trung cao độ vào công tác 
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phòng, chống dịch. Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo khẩu trang trong 

suốt thời gian dự họp, làm việc, tiếp công dân. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch tại 

cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý; kiên quyết xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm. 

4. Giao Sở Giao thông vận tải: 

- Chỉ đạo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi/đến/về từ các tỉnh có 

dịch và thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải. Các hoạt 

động xe du lịch, xe hợp đồng, xe khách, xe buýt, xe taxi được phép vận chuyển 

tối đa 50% số lượng khách theo số lượng ghế ngồi của xe; yêu cầu tất cả hành 

khách và lái xe phải đeo khẩu trang trong suốt hành trình, ngồi giãn cách; yêu 

cầu khách đi xe phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với người từ ngoài 

tỉnh đến/về tỉnh, rửa tay sát khuẩn trước và sau khi lên xuống xe; khi kết thúc 

hành trình, xe phải được khử khuẩn bề mặt mới được vận chuyển tiếp.  

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên công tác phòng, chống dịch tại công 

trình xây dựng cầu, đường trọng điểm; các doanh nghiệp vận tải, nhà ga, bến 

xe, bến tàu… đảm bảo hành khách được kiểm tra y tế, đeo khẩu trang và khử 

khuẩn. 

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng 

cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nhanh hơn, hiệu quả hơn, quan tâm tuyên 

truyền trên loa truyền thanh xã, phường, thị trấn, tuyên truyền bằng xe lưu động. 

Thành lập Tổ giám sát COVID-19 tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức và 

huy động cả hệ thống chính trị, sự tham gia của người dân vào công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối 

tượng”, kể cả người nhập cảnh, người nước ngoài sinh sống trên địa bàn tỉnh, 

người ngoài tỉnh đến làm việc tại tỉnh. 

6. Giao Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) hướng dẫn các cơ sở tôn giáo trên địa 

bàn tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với 

các hoạt động tại các nghi lễ tôn giáo, hạn chế tối đa số lượng người tham gia. 

7. Giao Sở Y tế: 

- Rà soát vật tư, sinh phẩm, công cụ, phương tiện, thuốc men, trang thiết 

bị bảo hộ… đảm bảo phục vụ phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất; tiến hành 

mua sắm thêm test kit để dự phòng cho tình huống khẩn cấp, tổ chức xét nghiệm 

ở diện rộng. 

- Cập nhật thường xuyên (ít nhất 02 lần/ngày) danh sách các vùng có dịch 

để các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân biết, kịp thời có biện pháp 

phòng, chống dịch. 

- Hướng dẫn thành lập Tổ giám sát COVID-19 tại cộng đồng trong sáng 
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ngày 11/5/2021; hướng dẫn các phương án ứng phó, xử lý các biện pháp phòng, 

chống dịch khi có tình huống phát sinh xảy ra tại ngày bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Chủ trì kiểm tra các phương án, kịch bản phòng, chống dịch của các địa 

phương, kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ 

đạo tỉnh trước ngày 14/5/2021. 

8. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

tỉnh chủ động sắp xếp thời gian, trực tiếp, tăng cường đi kiểm tra công tác 

phòng, chống dịch tại các địa phương, cơ sở; qua đó, kịp thời hướng dẫn, tháo 

gỡ khó khăn, đồng thời chấn chỉnh, đề xuất xử lý theo quy định đối với các 

trường hợp vi phạm, không chấp hành. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn 

trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:            
- - Như trên; 

- - Văn phòng Chính phủ; 

- - Bộ Y tế; 

- - Thường trực Tỉnh ủy; 

- - Thường trực HĐND tỉnh; 

- - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- - Thành viên Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh; 

- - Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- - Các Huyện, Thị, Thành ủy; 

- - Lưu: VT, KGVXNV. Việt. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 
 

Lê Tuấn Phong 
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