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

      TỈNH BÌNH THUẬN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  2483  /UBND-KGVXNV            Bình Thuận, ngày 08  tháng 7 năm 2021  
   

  V/v thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 sau 

thời gian giãn cách xã hội. 

  

 

                   

                                            Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành; 

 - Mặt trận và các đoàn thể của tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

  

Ngày 24/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 

2297/UBND-KGVXNV về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 từ 12 giờ ngày 24/6/2021. Đến nay, chuỗi lây nhiễm cơ bản 

được khoanh vùng, khống chế (gồm 14 trường hợp mắc COVID-19); các trường 

hợp F1, F2 được quản lý chặt chẽ và đã có kết quả xét nghiệm âm tính.  

Tình hình dịch COVID-19 trên cả nước, nhất là các tỉnh, thành phố lân 

cận diễn biến rất phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao từ ngoài vào tỉnh ta và trong 

cộng đồng nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời, hiện nay phát sinh 

trường hợp nghi nhiễm tại huyện Tuy Phong, nguồn lây nhiễm từ thành phố Hồ 

Chí Minh. Để tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp, hiệu 

quả, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất gỡ bỏ việc thực hiện giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 15/CT-TTg đối với các địa phương trong tỉnh. Từ 12 giờ ngày 

08/7/2021, các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

Nhân dân thực hiện các yêu cầu sau: 

1. Yêu cầu chung: Tiếp tục tập trung nguồn lực nhằm thực hiện tốt công 

tác phòng, chống dịch COVID-19, trọng tâm là kiểm soát chặt chẽ người, 

phương tiện đến, về từ các tỉnh, thành phố có dịch COVID-19 thông qua các 

Chốt kiểm soát dịch để kiểm soát các nguồn có nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài 

vào, nguồn lây từ người lao động hoạt động trên biển và nguồn lây trong cộng 

đồng. Ra quân đợt cao điểm rà soát người đã và sẽ đến, về tỉnh từ ngày 

08/7/2021 đến hết ngày 15/7/2021. 

2. Tiếp tục dừng các hoạt động: 

- Các lễ hội, hội chợ, chợ đêm, các hoạt động văn hóa, giải trí tại các 

điểm công cộng, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người. Không tập 

trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh 

viện. 

- Các Quán bar, karaoke, massage, vũ trường, game, hoạt động spa, 

phòng tập gym, phòng tập yoga, phòng chiếu phim, quán bida, quán hát với 
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nhau, phòng tập aerobic, cơ sở làm đẹp. 

- Các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 10 người trở lên tại các 

cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. 

- Các hoạt động dạy và học tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề, bao 

gồm các lớp mầm non. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét, quyết định việc tiếp tục 

cấm tắm biển đến hết ngày 15/7/2021. 

3. Tổ chức việc tang nhỏ gọn; không tổ chức tiệc cưới, liên hoan. Các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống không được bán tại chỗ, chỉ được bán mang về 

đến hết ngày 15/7/2021. 

4. Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện nghiêm 

quy định 5K; không đi đến các tỉnh, thành đang có dịch nếu không thật sự cần 

thiết. Cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo với thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị nếu đi ra khỏi tỉnh hoặc có tiếp xúc với người ngoài tỉnh; thực hiện đeo khẩu 

trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách trong suốt thời gian làm việc, dự họp. Đối 

với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế - xã hội thực sự cần thiết 

phải tổ chức thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định. 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. Tổ kiểm tra do Sở 

Nội vụ thành lập tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống 

dịch COVID-19 của các cơ quan, đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm. 

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Huy động cả hệ thống chính trị, cùng với Tổ giám sát COVID-19 cộng 

đồng ra quân đợt cao điểm rà soát tất cả người đến, về từ các tỉnh, thành có 

dịch, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phát tờ rơi đến từng hộ gia đình để người 

đến, về từ các tỉnh, thành có dịch thực hiện khai báo y tế. 

- Tiếp tục tập trung, huy động tối đa lực lượng và bảo đảm các điều kiện 

để các Chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành hoạt động tốt, đảm bảo kiểm 

soát chặt chẽ tất cả người và phương tiện vào tỉnh, kể cả xe máy (lưu ý, các địa 

phương khi tiếp nhận thông tin từ các Chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên 

ngành gửi về thì phải có thông tin phản hồi lại ngay trong ngày cho Sở Y tế và 

Công an tỉnh để quản lý); các Trạm dừng, đỗ xe, các Tổ giám sát COVID-19 

cộng đồng tăng cường hoạt động tích cực, hiệu quả. 

- Thành lập Tổ kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn; qua đó yêu cầu thực hiện 

nghiêm quy định 5K, nhất là đeo khẩu trang, kiên quyết xử lý nghiêm các 
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trường hợp vi phạm. 

- Tổ chức họp đánh giá công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, qua đó 

rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp thực hiện kịp thời, hiệu quả. 

- Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh 

đối với việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn, nếu để xảy ra trường hợp phát sinh dịch bệnh mà nguyên nhân do chủ 

quan, lơ là, thiếu trách nhiệm. 

6. Sở Y tế: 

- Rà soát Hướng dẫn số 01 ban hành theo Công văn số 2547/SYT-NV 

ngày 06/7/2021 để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hoạt động tại các Chốt 

kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành trên đường bộ. 

- Tìm kiếm nguồn cung cấp test nhanh cho các huyện, thị xã, thành phố 

đảm bảo đầy đủ, kịp thời. 

- Tiếp tục mở rộng xét nghiệm tầm soát các đối tượng có nguy cơ cao, 

tại các khu vực có đông người như: Bệnh viện, chợ, cảng cá, khu công nghiệp… 

- Hướng dẫn các cơ quan, địa phương: Đối với các trường hơp̣ F0 đa ̃

chữa khỏi và F1 đa ̃hết thời gian cách ly tâp̣ trung, cần tiếp tuc̣ theo dõi sức 

khỏe tại nhà và lấy mâũ xét nghiêṃ theo quy định.  

7. Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị 

xã, thành phố được thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và phải có phương án 

đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. 

8. Công an tỉnh tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tại các Chốt kiểm soát 

dịch COVID-19 liên ngành trên đường bộ. Trong đó chú ý có kế hoạch phân 

công lực lượng, đảm bảo điều kiện cần thiết triển khai thực hiện nhiệm vụ lâu 

dài tại các điểm Chốt. 

9. Sở Giao thông vận tải: 

  - Rà soát, thông báo tổ chức lại các hoạt động vận tải đường bộ, đường 

thủy trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận 

tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và phù hợp với tình hình hiện nay của tỉnh. 

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với Công an, Bộ đội 

Biên phòng, Y tế và các lực lượng liên quan tăng cường kiểm tra công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải đường bộ, đường 

thủy. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

10. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thành lập Chốt 

kiểm soát dịch COVID-19 tại các Cảng; triển khai đồng bộ các biện pháp quản 

lý, kiểm soát chặt chẽ người, tàu thuyền hoạt động trên biển. 
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11. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương thực hiện Kế 

hoạch số 2428/KH-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính 

sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19. 

12. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xử 

lý nghiêm những trường thông tin không đúng sự thật trên môi trường mạng, 

gây hoang mang cho người dân, tạo thêm khó khăn cho lực lượng làm công tác 

phòng, chống dịch. 

13. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và các cơ quan 

báo chí của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Tăng cường công tác thông tin 

tuyên truyền, đảm bảo kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh. Mở các 

chuyên trang, chuyên mục, dành nhiều thời lượng phát sóng để hướng dẫn Nhân 

dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Yêu cầu người dân 

thực hiện khai báo y tế, cài đặt ứng dụng Bluezone; thực hiện nghiêm thông 

điệp 5K, nhất là đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người; tuân 

thủ các hướng dẫn phòng, chống dịch tại bệnh viện, công sở, cơ quan, nhà máy, 

xí nghiệp, công trình xây dựng, siêu thị, chợ... 

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 nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:            
- - Như trên; 

- - Thường trực Tỉnh ủy; 

- - Thường trực HĐND tỉnh; 

- - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

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

- - Các Huyện, Thị, Thành ủy; 

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

- Các Hiệp hội nghề nghiệp, Hiệp hội DN; 

- - Lưu: VT, KGVXNV. Việt. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

                   Lê Tuấn Phong 
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