
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Bình  Định, ngày      tháng 7 năm 2021 

V/v tăng cường tuyên truyền thực hiện một 

số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19 và thực hiện mục tiêu kép trên 

địa bàn tỉnh  

 

 

Kính gửi:   

   - Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa –  

Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4161/UBND-VX 

ngày 13/7/2021 về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và Công văn số 405/SY-UBND ngày 

12/7/2021 Sao Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-

19 để thực hiện mục tiêu kép; 

Theo đề nghị của Sở Y tế tại: Thông báo số 271/TB-SYT ngày 13/7/2021 

về việc Thông báo khẩn ngày 13/7/2021; Công văn số 2088/QĐ-SYT ngày 

13/7/2021 về việc chuyển Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng 

(Cơ sở 1) thành cơ sở cách ly, điều trị người bệnh COVID-19;  

Theo đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Công văn số 1004/UBND-

VX ngày 12/7/2021 về việc triển khai thực hiện test nhanh kháng nguyên 

SARS-CoV-2 để xét nghiệm diện rộng trên địa bàn huyện; 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở 

Thành phố Hồ Chí Minh và đã lây lan khá nhanh ra một số địa phương khác. Tại 

tỉnh ta, đến nay, đã phát hiện 33 trường hợp mắc COVID-19; hầu hết các trường 

hợp này đều ở trong khu vực đã được phong tỏa, cách ly. Để tiếp tục phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

1. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, tuyên 

truyền các nội dung cụ thể như sau: 

- Tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính 

trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và các hướng dẫn, quy định về phòng, 

chống dịch của Bộ Y tế với tinh thần chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, thực chất 

và hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép. Thực hiện nghiêm các giải 

pháp ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch, điều trị tích cực. Đặc 

biệt lưu ý thực hiện các quy định về giãn cách, khoanh vùng; tránh tình trạng 
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khoanh rộng bên ngoài, lỏng lẻo bên trong; phải tổ chức tốt việc cung cấp lương 

thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa, cách 

ly y tế, giãn cách xã hội. 

- Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của 

người dân, của cộng đồng trong việc thực hiện yêu cầu 5K, huy động người dân 

cùng đoàn kết, đồng lòng, chia sẻ, tích cực tham gia với chính quyền các cấp để 

phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng 

đồng. 

- Tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn hạn chế di chuyển đến các 

địa phương đang có dịch; quản lý chặt chẽ người dân khi đến/về từ các tỉnh, 

thành phố có dịch, người cách ly tại nhà/nơi lưu trú, thực hiện nghiêm, trung 

thực việc khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp cách ly theo quy định; mọi 

trường hợp vi phạm quy định về cách ly tại nhà/nơi lưu trú phải được xử lý 

nghiêm theo quy định. Tiếp tục theo dõi, quản lý người hoàn thành cách ly tập 

trung khi trở về địa phương (đặc biệt đối tượng là người nhập cảnh) theo quy 

định. 

- Tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia kiểm tra, giám sát từng 

hộ gia đình để phát hiện sớm người đến/về địa phương từ các tỉnh, thành phố 

đang có dịch, đặc biệt là từ Phú Yên, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Bình Dương,…; không bỏ sót người đến/về Bình Định từ các tỉnh, thành phố có 

dịch mà không được được phát hiện, theo dõi, quản lý. 

- Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bắt buộc đối với tất cả những 

người đến từ vùng dịch theo quy định. Bộ Y tế công bố chính thức và cập nhật 

thường xuyên danh sách các vùng dịch trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế. 

- Thông tin về việc chuyển Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức 

năng (Cơ sở 1) thành cơ sở cách ly, điều trị người bệnh COVID-19 kể từ 0 giờ 

ngày 14/7/2021, theo Phương án ban hành kèm theo Quyết định số 1734/QĐ-

BCĐ ngày 15/6/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình 

Định. 

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm y 

tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế: tiếp nhận điều trị người bệnh 

chuyên khoa y học cổ truyền từ Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức 

năng (Cơ sở 1); chuyển tuyến người mắc, nghi mắc COVID-19 đến cách ly điều 

trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (Cơ sở 1) theo sự điều 

phối của Sở Y tế; điều động nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ Bệnh viện Y học cổ 

truyền và Phục hồi chức năng (Cơ sở 1) theo điều động của Sở Y tế và triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Phương án đã được phê duyệt. 
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- Thông báo cho những người cùng đi trên chuyến bay Vietjet Air số hiệu 

VJ386 từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bình Định hạ cánh lúc 12h05’ ngày 

11/7/2021 cần khẩn trương thực hiện những việc sau:  

+ Liên hệ ngay và thực hiện khai báo y tế với cơ quan y tế gần nhất để kịp 

thời được tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn các biện pháp theo dõi sức khỏe, đảm bảo 

phòng chống dịch COVID-19.  

+ Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 

cho đến khi có sự hướng dẫn của Trung tâm Y tế địa phương.  

+ Gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã 

tiếp xúc gần với mình: 18009271 (Sở Y tế); 0888717559 (Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Bình Định).  

 + Khai báo y tế trực tuyến tại http://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật 

tình trạng sức khỏe. 

- Công tác triển khai việc thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 

để xét nghiệm diện rộng trên địa bàn huyện Tuy Phước do UBND huyện Tuy 

Phước chỉ đạo thực hiện. 

 2. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, 

hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền 

các nội dung tại mục 1 văn bản này.  

 3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành 

phố lựa chọn khung giờ thích hợp để phát sóng các nội dung tuyên truyền nói 

trên để thông tin đến Nhân dân trên địa bàn. 

Nội dung các văn bản chỉ đạo, tài liệu tuyên truyền được đăng tải tại mục 

“Thông tin tuyên truyền” trên website của Sở Thông tin và Truyền thông, địa 

chỉ: http://stttt.binhdinh.gov.vn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Y tế, UBND huyện Tuy Phước (để p/hợp); 

- Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 
 

Phạm Ngọc Thái 
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