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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1555 /UBND-KGVXNV            Bình Thuận, ngày 26 tháng 4 năm 2020 

V/v tiếp tục thực hiện các biện 

pháp cấp bách phòng, chống 

dịch COVID-19 theo chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ tại 

Chỉ thị số 19/CT-TTg 

 

           

                                    Kính gửi:     

    - Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

    - Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh; 

    - Các cơ quan HCSN thuộc Trung ương; 

     - UBND huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình 

mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

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 45 ngày không có ca mắc mới. Tuy nhiên, theo đánh giá, 

hiện nay tình hình dịch bệnh ở nước ta và trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức 

tạp, cả nước đã chuyển sang một giai đoạn mới; theo đó, công tác phòng, chống 

dịch được xác định dài hơi hơn, căn cơ hơn, sẵn sàng thích ứng và kiểm soát chặt 

chẽ các tình huống dịch bệnh phát sinh, để thực hiện tốt mục tiêu vừa đảm bảo 

công tác phòng, chống dịch, vừa tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội trong 

thời gian đến. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh khẩn trương thực hiện một số công việc sau 

đây kể từ 0 giờ ngày 27/4/2020:  

1. Tiếp tục rà soát, thực hiện các biện pháp được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công 

văn số 1531/UBND-KGVXNV ngày 23/4/2020 về các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19; đồng thời, thực hiện các công việc trong tình hình mới theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg như sau: 

1.1. Tuyên truyền vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết 

và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch: Thường xuyên sát khuẩn tay bằng 

dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài; không tập trung quá 30 người 

tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách 

tối thiểu 01 mét khi tiếp xúc. 

1.2. Không đi/đến các vùng dịch, hạn chế di chuyển đến các địa phương 

thuộc nhóm nguy cơ cao và nhóm có nguy cơ. Những người đi/đến từ các địa 

phương nói trên phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, theo dõi sức khỏe; 
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trường hợp có yếu tố dịch tễ hoặc có các biểu hiện nghi ngờ cần phải cách ly tập 

trung và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc theo quy định; tăng cường bổ sung dinh 

dưỡng để nâng cao sức đề kháng. 

1.3. Tuyên truyền vận động người dân tổ chức tiệc cưới, hỏi, ma chay với 

quy mô gọn nhẹ và phải bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch bệnh như 

đeo khẩu trang, sát khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách an toàn, 

bảo đảm vệ sinh môi trường. 

1.4. Duy trì các hoạt động của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ tuyên 

truyền, giám sát chặt chẽ tại cộng đồng, thực hiện “rà từng ngõ, gõ từng nhà” để 

nắm chắc tình hình từng nhà, từng người đi/đến địa bàn và lịch sử di chuyển để 

có biện pháp phòng, chống dịch thích hợp, kịp thời. 

1.5. Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, 

sự kiện có tập trung đông người (quá 30 người) tại nơi công cộng, sân vận động 

và các sự kiện lớn chưa cần thiết. 

1.6. Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu 

như: Khu vui chơi, giải trí, cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, 

vũ trường, rạp chiếu phim, game online, internet, nhà hàng, quán ăn có phục vụ 

rượu, bia cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo của UBND tỉnh. 

1.7. 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; tăng cường họp trực 

tuyến. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng 

phương án làm việc cho cơ quan đơn vị một cách phù hợp, bảo đảm an toàn cho 

cán bộ, nhân viên; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần 

thiết, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo 

quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; 

khuyến khích thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; 

khuyến khích người dân gửi các kiến nghị, phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo 

qua đường bưu điện. 

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 và phải thực 

hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm như: Đeo khẩu trang, sát trùng tay, 

ngồi giãn cách; thực hiện giám sát về y tế; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng. 

2. Cho phép hoạt động trở lại đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh 

hoạt của nhân dân (trừ các hoạt động tạm dừng tại điểm 1.6 Công văn này) để 

khôi phục sản xuất kinh doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm, bảo đảm phát triển 

kinh tế - xã hội nhưng phải bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

lây nhiễm dịch bệnh, cụ thể: 

2.1. Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ: Bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến 

thiết; khách sạn, cơ sở lưu trú; quán giải khát, nhà hàng, quán ăn không phục vụ 

rượu, bia; khu tập luyện thể thao, các khu, điểm thăm quan du lịch, khu di tích, 

danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp 

bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: Trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo 



3 
 

thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ 

sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc. Riêng các chợ phải bảo đảm vệ sinh và giãn 

cách giữa các gian hàng; người dân phải đeo khẩu trang khi vào chợ, không tụ tập 

thành đám đông, hạn chế tiếp xúc gần, giữ khoảng cách an toàn khi mua hàng. 

2.2. Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được 

hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, 

chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và phải bảo đảm 

các yêu cầu sau:  

- Về hoạt động vận chuyển hành khách: 

+ Xe vận chuyển khách công cộng, tuyến cố định liên tỉnh: Thực hiện theo 

văn bản của Bộ Giao thông vận tải; 

+ Xe vận chuyển khách tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt, xe taxi, xe vận 

chuyển khách du lịch, xe hợp đồng, các tàu khách trên tuyến Phan Thiết – Phú 

Quý hoạt động bình thường nhưng phải bảo đảm các yêu cầu sau: 

Mỗi chuyến xe, tàu vận chuyển tối đa không quá 50% sức chứa. Tất cả lái 

xe, thuyền viên, nhân viên phục vụ và hành khách đi xe, tàu phải đeo khẩu trang, 

bố trí đầy đủ phương tiện, xà phòng, dung dịch sát khuẩn để rửa tay cho hành 

khách; bố trí hành khách ngồi xen kẽ giữa các hàng ghế, đảm bảo khoảng cách an 

toàn và bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định. Không vận chuyển hành khách 

không chấp hành. 

Giao Sở Giao thông vận tải có văn bản hướng dẫn cụ thể hoạt động của từng 

loại phương tiện theo đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam; trong đó, chú ý nêu rõ việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch cho các hành khách, du khách đi lại trên các phương tiện vận tải các 

tuyến Bắc – Nam đến và dừng tại các bến xe, nhà ga trên địa bàn tỉnh. 

2.3. Các nhà máy, xí nghiệp, công trường giao thông, xây dựng, cơ sở sản 

xuất tiếp tục hoạt động nhưng phải ký cam kết và phải bảo đảm các biện pháp 

phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động như đeo khẩu trang, sát khuẩn 

tay thường xuyên, giữ khoảng cách an toàn cho người lao động. 

2.4. Đối với việc cho học sinh, sinh viên trở lại trường học: 

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tổ chức cho học sinh các cấp đi 

học trở lại theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UBND tỉnh tại Công 

văn số 1544/UBND-KGVXNV ngày 24/4/2020; thực hiện việc giảm, giãn số học 

sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không 

tập trung đông người; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; kết hợp học trực tuyến, 

thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

2.5. Các cơ sở lưu trú du lịch có nhu cầu duy trì hoạt động hoặc tiếp tục hoạt 

động dịch vụ lưu trú phải thông báo với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố (nơi doanh nghiệp hoạt động) và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế 

để thực hiện các biện pháp giám sát y tế trước khi trở lại hoạt động. 
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3. Khẩn trương triển khai thực hiện việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo 

quy định tại Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 về Quy định thực hiện các 

chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Thông báo 

số 80/TB-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; trong đó, tập trung chi trả 

trước cho 04 nhóm đối tượng đã có danh sách và đầy đủ hồ sơ, thủ tục, thực hiện 

xong việc niêm yết, công khai theo đúng quy định (bao gồm: người có công với 

cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, hộ 

nghèo, hộ cận nghèo); đồng thời, tiếp tục thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét, phê 

duyệt danh sách các đối tượng còn lại để chi trả trợ cấp theo đúng quy định. 

4. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường 

hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của cấp có 

thẩm quyền, bao gồm cả việc xử phạt vi phạm hành chính và xử lý hình sự tùy 

theo mức độ vi phạm. Thực hiện đóng cửa ngay đối với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh vi phạm hoặc không đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh. 

5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể tỉnh, Sở Thông 

tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, hệ 

thống truyền thông cơ sở:  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục cộng 

đồng trách nhiệm, kiên trì, đoàn kết, quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, 

góp phần ổn định đời sống, sản xuất của người dân và các thành phần kinh tế; kêu 

gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ nguồn lực cho công 

tác phòng, chống dịch; hỗ trợ kịp thời cho các cá nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn. 

Trên đây là các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 

được triển khai trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể 

và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động khẩn trương 

nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai sẽ có sự điều 

chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Bộ Y tế; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy; 

- Các thành viên BCĐ 275; 

- Hiệp hội Du lịch Bình Thuận; 

- Báo Bình Thuận, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc VP; 

- Lưu VT, KGVXNV, Việt. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hai 
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