
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SYT-TTr         Bình Định, ngày      tháng 6 năm 2021 

V/v Tăng cường biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 trong các 

đơn vị trực thuộc Sở 

  

    Kính gửi: Đơn vị trực thuộc Sở 
 

Hiện nay,  tình hình dịch Covid - 19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều 

địa phương trong cả nước, tình trạng mất dấu F0 liên tục xảy ra tại thành phố Hồ Chí 

Minh, việc giao thương hàng hóa bình thường giữa tỉnh Bình Định với các địa 

phương có dịch ... là những nguy cơ có thể làm bùng phát dịch Covid - 19 tại địa 

bàn tỉnh ta trong thời gian đến. 

Tình trạng lây lan dịch Covid - 19 không những xảy ra  ở những nơi như 

nhà ga, bến tàu, phương tiện giao thông công cộng mà đã xảy ra tại các khu công 

nghiêp, một số cơ quan hành chính nhà nước ...trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 

tình trạng lây lan dịch Covid – 19 cũng đã xảy ra tại các khoa, phòng ít tiếp xúc với 

người bệnh cho thấy nguy cơ lây lan dịch bệnh có thể xảy ra ở mọi lúc, mọi nơi. Tuy 

nhiên qua kiểm tra tại một số đơn vị trực thuộc Sở, tình trạng viên chức, người lao 

động tại các đơn vị được kiểm tra còn chủ quan, lơ là trong thực việc hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như theo chi đạo của Chủ 

tịch UBND tỉnh. 

Để chủ động phòng, chống dịch, Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực 

thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp ngày 28/5/2021 (Thông báo số 80/TB-UBND ngày 28/5/2021), đặc biệt là 

thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi làm việc của viên chức người lao động 

tại đơn vị.  

Sở Y tế sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cá nhân, đơn vị có 

hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong phòng, chống dịch Covid - 19. 

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTra. 
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  Lê Quang Hùng 
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