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Kính gửi: 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 
- Các cơ quan HCSN thuộc Trung ương; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Công điện 

số 95/CĐ-BYT ngày 28/01/2021 của Bộ Y tế về tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch 

COVID-19. Để kiểm soát chặt chẽ, nhanh chóng, hiệu quả, không để phát sinh, 

lây lan dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh 

đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện thị, thị xã, thành phố khẩn 

trương triển khai các nhiệm vụ sau: 

1. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục truyền thông mạnh mẽ nhằm 

nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong Nhân dân. 

Tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K, gồm: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng 

cách - Không tụ tập – Khai báo y tế. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, 

xử phạt các trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, đặc 

biệt là không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. 

2. Tuyên truyền, vận động người dân đi về từ các tỉnh có dịch, đặc biệt 

là Quảng Ninh, Hải Dương từ ngày 13/01/2021 đến nay thực hiện khai báo y tế 

cho cơ quan y tế gần nhất; chủ động thông báo cho cơ quan y tế, chính quyền 

địa phương khi phát hiện người dân trở về từ Quảng Ninh, Hải Dương hoặc có 

liên quan đến những địa điểm, các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân 

COVID-19. 

3. Tạm dừng các hội nghị, hội thảo, sự kiện tập trung đông người không 

cần thiết; trường hợp cần thiết tổ chức thì phải đảm bảo các biện pháp an toàn, 

phòng, chống dịch theo quy định. Các cơ quan nhà nước không tổ chức tiệc liên 

hoan. 

4. Các bệnh viện, cơ sở y tế nâng mức cảnh báo lên mức độ cao; rà soát, 

sẵn sàng kích hoạt các phương án, kế hoạch phòng, chống dịch tại đơn vị; đảm 

bảo chặt chẽ, cụ thể, không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng ứng phó với các tình 

huống của dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ. 

5. Giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành: 

HỎA TỐC 
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 - Sở Y tế khẩn trương rà soát, bổ sung vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ 

phòng, chống dịch, các cơ sở xét nghiệm, cơ sở điều trị COVID-19, cơ sở cách 

ly tập trung có thu phí trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực, ứng 

trực để triển khai ngay các biện pháp truy vết, khoanh vùng, cách ly, xét 

nghiệm, điều trị phù hợp với tình hình cụ thể và các phương án phòng chống 

dịch COVID-19. Thực hiện báo cáo công tác phòng, chống dịch cho UBND 

tỉnh trước 16 giờ hàng ngày. 

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải thiết lập lại các chốt 

kiểm tra y tế phòng, chống dịch tại các nhà ga, bến xe; thực hiện kiểm tra thân 

nhiệt, khai báo y tế và cách ly phù hợp theo quy định. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương kiểm tra các cơ sở cách ly tập 

trung và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện việc tiếp nhận và cách ly đối 

với những trường hợp nghi ngờ; phối hợp với ngành y tế điều phối các cơ sở 

cách ly tập trung. 

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Kiểm soát người đi về từ vùng có 

dịch, quản lý người nước ngoài, người nhập cảnh trái phép, bảo đảm không để 

xảy ra trường hợp xuất nhập cảnh không được kiểm soát theo quy định. Thường 

xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài đến 

lưu trú, cư trú bất hợp pháp; quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm 

việc, lưu trú tại địa phương, nhất là tại các doanh nghiệp, trường học, khách 

sạn, khu nghỉ dưỡng… Báo cáo hàng ngày cho Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh. 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên 

quan giám sát thuyền viên của các tàu đến từ vùng dịch cập Cảng Vĩnh Tân; 

không giải quyết nhập cảnh lên bờ đối với thuyền viên làm việc trên các tàu 

biển nước ngoài. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát công tác phòng, chống dịch tại 

các cơ sở du lịch; các đoàn khách đã đến và sắp đến để có biện pháp kiểm soát 

chặt chẽ và thực hiện công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y 

tế. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp phòng, 

chống dịch trong trường học theo hướng dẫn của ngành y tế. 

- Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp trong 

các khu công nghiệp thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch, nhất là 

các doanh nghiệp có đông công nhân làm việc. 

- Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục thông tin 

về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để người dân đề 

cao cảnh giác, không hoang mang với dịch bệnh. 

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

- Tích cực tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt công tác phòng, 
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chống dịch; phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Nhân dân đối với các trường 

hợp trở về từ vùng dịch mà không thực hiện khai báo y tế. 

- Tổ chức rà soát, kích hoạt các cơ sở cách ly tập trung; kịp thời bổ sung 

trang thiết bị y tế thiết yếu, khẩu trang, thuốc kháng khuẩn, nhân lực... phục vụ 

tốt cho công tác phòng, chống dịch tại địa phương. 

7. Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân 

thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin chính thống để 

biết được lịch trình di chuyển, yếu tố dịch tễ của các trường hợp lây nhiễm tại 

cộng đồng./. 

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; 

- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; 

- Hiệp hội Du lịch Bình Thuận; 

- Báo Bình Thuận, Đài PT-TH tỉnh; 

- Các Huyện, Thị, Thành ủy; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc VP; 

- Lưu VT, KGVXNV, Việt. 

              KT. CHỦ TỊCH  

               PHÓ CHỦ TỊCH                                                                                      

 

 

 

 

 

                     Nguyễn Đức Hòa 
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