
      ỦY BAN NHÂN DÂN 

      TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:   2983   /UBND-KGVXNV         Bình Thuận, ngày  07  tháng 8 năm 2020 
V/v tiếp tục tăng cường các biện 

pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trong tình hình mới 

 

                                 

                                  Kính gửi:     

    - Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

    - Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh; 

    - Các cơ quan HCSN thuộc Trung ương; 

     - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Trong thời gian qua, Cấp ủy, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã nỗ 

lực, đoàn kết, cố gắng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nhờ đó, tỉnh 

Bình Thuận đã liên tiếp 147 ngày không có ca mắc mới. Tuy nhiên, dịch bệnh 

COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đến nay cả nước ghi nhận 750 trường hợp 

mắc COVID-19 (trong đó có 346 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt 

Nam), 10 trường hợp tử vong. Từ ngày 23/7/2020 đến nay đã ghi nhận 335 trường 

hợp, trong đó có 37 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài và 298 trường hợp lây 

nhiễm trong nước tại 13 tỉnh, thành phố. Các tỉnh lân cận Bình Thuận đã xuất hiện 

ca nhiễm như: Đồng Nai, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. 

Bình Thuận là tỉnh có nhiều khách du lịch, chuyên gia người nước ngoài và 

đến nay đã có gần 3.000 người đi về từ Đà Nẵng, Quảng Nam, mặc dù tất cả đều 

được các cơ quan y tế  theo  dõi,  giám  sát  chặt  chẽ, cách ly y tế nhưng nguy cơ 

tiềm ẩn dịch bệnh rất cao. 

Tiếp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2894/UBND-

KGVXNV ngày 04/8/2020 về tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Thực hiện ngay những việc sau đây kể từ 00 giờ, ngày 08/8/2020: 

- Tạm dừng các sự kiện văn hóa - thể thao tập trung đông người; các lễ hội, 

lễ nghi tôn giáo lớn, hội chợ, hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết; tạm dừng hoạt 

động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: rạp chiếu phim, karaoke, 

mát-xa, quán bar, vũ trường. Hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ. 

- Đề nghị người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công 

cộng, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, 

thị trấn thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện việc đeo khẩu trang tại nơi 

công cộng. 

KHẨN 
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- Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ được hoạt động phải thực hiện 

các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: Trang bị phòng hộ cho 

nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, 

sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm khoảng cách khi tiếp xúc. Nhà máy, cơ sở sản xuất 

phải thực hiện các biện pháp an toàn về phòng, chống dịch cho công nhân, người 

lao động. 

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm 

các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, công chức, 

người lao động và khách đến giao dịch, làm việc tại cơ quan đơn vị mình; không 

tổ chức liên hoan, tiệc mừng. 

- Việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp: Thực hiện theo chỉ đạo của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1815-CV/TU ngày 07/8/2020.  

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố: 

- Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung 

ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương chủ động, 

có biện pháp tích cực, hiệu quả về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình 

mới. 

- Phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế; đẩy 

mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh và khuyến cáo 

người dân đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác; vận động cán bộ, công chức và 

Nhân dân cài đặt phần mềm Bluezone trên điện thoại thông minh. 

3. Sở Y tế: 

- Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế thiết yếu, sinh phẩm, khẩu trang, 

nhân lực, nhất là các đội phản ứng nhanh. Tiếp tục rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, 

các điều kiện cần thiết các cơ sở cách ly tập trung để sẵn sàng tiếp nhận người đến 

cách ly. Rà soát, điều chỉnh lại phương án, kịch bản ứng phó với từng cấp độ dịch 

bệnh cho phù hợp. Tăng cường năng lực xét nghiệm trên diện rộng, nhất là khi có 

ca nhiễm trong cộng đồng. 

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, 

thị xã, thành phố hướng dẫn, hỗ trợ cho các đơn vị, địa phương có biện pháp an 

toàn trong phòng, chống dịch để phục vụ Đại hội Đảng các cấp (khai báo y tế, do 

thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào phòng họp...). 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục bám sát, cập nhật các chỉ đạo, hướng 

dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2020 đảm bảo đúng quy chế, nhưng phải an toàn trong phòng chống dịch. 
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5. Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban 

Chỉ huy quân sự địa phương tăng cường công tác quản lý, không để xảy ra các 

hoạt động gây mất trật tự, trị an trên địa bàn. 

6. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam 

tỉnh và các Hội, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh: Tăng cường tuyên truyền vận 

động và yêu cầu Nhân dân nêu cao ý thức công dân, trách nhiệm với cộng đồng, 

đoàn kết, thống nhất, quyết tâm ngăn chặn dịch COVID-19./. 

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; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Các Đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy; 

- Các thành viên BCĐ 275; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Báo Bình Thuận, Đài PT-TH tỉnh; 

- Lưu VT, KGVXNV, Việt. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hòa 
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