
      ỦY BAN NHÂN DÂN 

      TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:  2725 /UBND-KGVXNV        Bình Thuận, ngày  26  tháng 7 năm 2020 
V/v chủ động thực hiện tốt các 

biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

 

            

                                               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. 
 
 

Trong những ngày qua, dịch COVID-19 diễn biến trên thế giới và trong 

nước rất phức tạp, tại thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận thêm 02 ca dương tính 

lây lan ra cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm ra các tỉnh trong cả nước là rất lớn, 

trong đó có Bình Thuận. 

Để chủ động phòng ngừa, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

và thực hiện Công văn số 3961/CV-BCĐ ngày 25/7/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 về việc tăng cường công tác phòng, 

chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, 

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

kinh doanh, dịch vụ và Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh khẩn trương thực hiện 

tốt các nhiệm vụ sau: 

  1. Không được chủ quan lơ là, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ chức, doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ; cơ sở bảo trợ xã hội; các trại giam và cơ sở 

cai nghiện; các công trường đang thi công… theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 2. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức của 

người dân về phòng chống dịch bệnh, thực hiện khai báo y tế theo hướng dẫn, 

đẩy mạnh các hoạt động nâng cao sức khỏe; tự bảo vệ bản thân và gia đình; đeo 

khẩu trang nơi công cộng; thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn. Tuyên truyền để người dân đã đi qua thành phố Đà Nẵng từ ngày 

18/7/2020 đến nay chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú 

để được theo dõi y tế và cách ly tại nhà; đồng thời, khuyến cáo người dân hạn 

chế, không đi du lịch, thăm thân nhân tại thành phố Đà Nẵng khi không thật sự 

cần thiết; thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương khi phát hiện các 

trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý. 

3. Sở Y tế:  

HỎA TỐC 
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- Thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, theo dõi 

chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, thường xuyên hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa 

phương các biện pháp phòng, chống dịch; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh. 

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các Đội phản ứng nhanh 

trực sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp; các cơ sở điều trị COVID-19 và 

Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố rà soát vật tư y tế, nhân lực sẵn 

sàng trong công tác điều trị. 

- Chỉ đạo Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố triển khai đến các cơ sở 

khám, chữa bệnh tư nhân phải tăng cường sàng lọc người bệnh có dấu hiệu cảm 

cúm, triệu chứng ho, sốt phải ghi lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người 

bệnh. Các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn khi tư vấn thuốc cho người bệnh có 

dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt phải ghi lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại 

của người bệnh. 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh: Kiểm tra các cơ sở cách ly tập 

trung, đảm bảo tốt các điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận người cách ly.  

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo các cơ sở lưu trú thực hiện 

đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Thực hiện khai báo y tế đối với khách du lịch 

để sàng lọc khách đến từ nước ngoài và khách có đi qua thành phố Đà Nẵng kể 

từ ngày 18/7/2020 đến nay. 

6. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội, Công an tỉnh: Rà soát số lao động người nước ngoài, chuyên gia nhập cảnh 

vào Việt Nam, đang làm việc, học tập, du lịch trên địa bàn tỉnh, người lao động 

đi du lịch, thăm thân nhân tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 18/7/2020 đến nay 

đã được cách ly y tế theo quy định hay chưa để phối hợp Sở Y tế có biện pháp 

cách ly chặt chẽ, đúng quy định. 

7. Sở Gáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Sở Y tế có biện pháp đảm bảo an 

toàn phòng, chống dịch trước kỳ thi Trung học phổ thông 2020 và chuẩn bị năm 

học mới. 

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo, rà soát trên địa bàn đối 

với những người đi công tác, du lịch, thăm thân nhân tại thành phố Đà Nẵng từ 

ngày 18/7/2020 đến nay để theo dõi y tế và hướng dẫn cách ly tại nhà; rà soát 

các cơ sở cách ly tại địa phương để sẵn sàng tiếp nhận người cách ly. 

9. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể tỉnh tăng 

cường tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục cộng đồng trách nhiệm, cùng 

chung tay ngăn chặn, kiểm soát chặt chẽ dịch COVID-19, quyết tâm không để 

phát sinh ca dương tính mới lây nhiễm trên địa bàn tỉnh. 
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  Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành và Nhân dân trên địa 

bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch nhưng tuyệt đối 

không được hoang mang, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, đời sống của người 

dân. 

 Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh 

và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai 

thực hiện đầy đủ các quy định trên đây, góp phần thực hiện có hiệu quả công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; quá trình thực hiện có 

vướng mắc thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để được hướng dẫn, giải 

quyết./. 

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. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hòa 
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