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V/v tuyên truyền điều chỉnh việc áp dụng 
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đến phòng, chống dịch COVID-19 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 Quyết định số 3063/QĐ-

UBND ngày 21/7/2021 về việc Điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã 

hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã An Nhơn; 

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 2644/SYT-NVY ngày 21/7/2021 

về việc hướng dẫn thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho công dân để 

phòng, chống dịch COVID-19; Thông báo số 284/TB-SYT ngày 20/7/2021 về 

việc thông báo khẩn (ngày 20/7/2021); Văn bản số 291/TB-SYT ngày 21/7/2021 

về việc thông báo khẩn (ngày 21/7/2021); 

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại: Văn bản số 1016/SGTVT-VT 

ngày 21/7/2021 về việc tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách từ Bình 

Định đi/đến địa bàn thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa; thị xã Ayun Pa; vùng 

trung tâm huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai; Văn bản số 1012/SGTVT-VT ngày 

20/7/2021 về việc hướng dẫn đăng ký Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên lưu 

thông đi, đến/qua vùng có dịch Covid-19; Văn bản số 1013/SGTVT-VT ngày 

20/7/2021 về việc hướng dẫn lộ trình lưu thông của phương tiện hàng hóa, hành 

khách đường bộ lưu thông qua địa bàn Phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg; 

Văn bản số 1009/SGTVT-VT ngày 20/7/2021 về việc tạm dừng các hoạt động 

vận chuyển hành khách đi/đến Phường Bình Định, thị xã An Nhơn và ngược lại, 

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: 

a) Điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã 

An Nhơn, cụ thể như sau: 
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- Kể từ 0h00 ngày 22/7/2021, các phường: Nhơn Hưng và Đập Đá chuyển 

việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ sang thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ.   

- Các phường, xã còn lại của thị xã An Nhơn tiếp tục thực hiện giãn cách 

xã hội theo Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

b) Hướng dẫn thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho công dân để 

phòng, chống dịch COVID-19 

* Cách ly tập trung đối với các trường hợp F1 và người nhập cảnh (trừ các 

trường hợp theo quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 và của Bộ Y tế), cụ thể như sau:  

- Thực hiện cách ly y tế tập trung ít nhất 14 ngày; lấy mẫu xét nghiệm vào 

ngày đầu, ngày thứ 4, ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Sau khi hoàn thành cách ly tập 

trung, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo.  

- Riêng đối với các công dân đang sinh sống/làm việc tại Thành phố Hồ 

Chí Minh được UBND tỉnh Bình Định tổ chức đón về tỉnh:  

+ Thực hiện cách ly tập trung ít nhất 07 ngày; lấy mẫu xét nghiệm vào 

ngày đầu, ngày thứ 4 và ngày thứ 7.  

+ Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 

07 ngày; lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7 kể từ ngày cách ly tại nhà/nơi lưu 

trú.  

+ Khi hết thời gian cách ly tại nhà/nơi lưu trú cần tiếp tục theo dõi sức khỏe 

tại nhà/nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo.  

* Cách ly tại nhà/nơi lưu trú đối với người từ vùng dịch đến/về tỉnh (không 

phải F1) như sau: 

- Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú ít nhất 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 

vào ngày đầu, ngày thứ 4, ngày thứ 7 và ngày thứ 14; 

- Tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo. Đề 

nghị công dân khi thực hiện các biện pháp cách ly y tế/tự theo dõi sức khỏe tại 

nhà/nơi lưu trú, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe (mệt mỏi, mất vị 

giác, mất khứu giác, sốt, ho, khó thở,…) cần thông báo ngay cho cơ quan y tế 

địa phương để được khám, tư vấn, hướng dẫn điều trị kịp thời; đảm bảo công tác 

phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.  
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* Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm RT-PCR (ưu tiên lấy mẫu gộp) 

hoặc xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 theo từng tình 

huống cụ thể.  

Sau khi thực hiện xét nghiệm nếu có kết quả dương tính thì khẩn trương xử 

lý như ca nghi nhiễm COVID-19 theo quy định. 

* Đăng phát Thông báo của Sở Y tế để mọi người dân trên địa bàn tỉnh 

biết, nếu có liên quan đến các địa điểm nêu trong các Thông báo trên đến cơ 

quan y tế gần nhất khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19. 

c) Về việc tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách đi/đến Phường 

Bình Định, thị xã An Nhơn và ngược lại 

* Hoạt động vận tải hành khách  

- Kể từ 18 giờ 00 phút ngày 20/7/2021 cho đến khi có thông báo mới: Tạm 

dừng các hoạt động vận chuyển hành khách (gồm: tuyến cố định, xe du lịch, xe 

hợp đồng, xe taxi) đi/đến Phường Bình Định, thị xã An Nhơn (bao gồm cả Bến 

xe khách An Nhơn) và ngược lại; trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, 

xe vận chuyển phục vụ phòng chống dịch và các trường hợp cần thiết khác được 

sự cho phép của cơ quan chức năng.  

- Các phương tiện vận chuyển hành khách tuyến cố định, xe du lịch, xe hợp 

đồng, xe taxi có hành trình đi qua các vùng dịch thị xã An Nhơn không được 

dừng, đỗ để đón, trả khách nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 

theo quy định.  

- Các đơn vị kinh doanh vận tải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp 

bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và các quy định về phòng, chống dịch 

của các địa phương liên quan.  

* Các đơn vị quản lý khai thác bến xe khách  

- Thực hiện nghiêm việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách trên các 

tuyến cố định từ Bến xe khách An Nhơn, thị xã An Nhơn đi các tỉnh, thành phố 

và ngược lại.  

- Thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách có tuyến cố định 

từ Bến xe khách An Nhơn, thị xã An Nhơn đi các tỉnh, thành phố và ngược lại 

biết thực hiện; có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc chấp hành của các đơn vị 

vận tải hành khách có tuyến cố định nêu trên. Kịp thời báo cáo Sở Giao thông 

vận tải các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. 
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d) Về việc hướng dẫn đăng ký Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên lưu thông 

đi, đến/qua vùng có dịch Covid-19 

- Các đơn vị vận tải bằng xe ô tô thực hiện sử dụng phần mềm để đăng ký 

cấp Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) ưu tiên hoạt động trên các 

“Luồng xanh” vận tải tại địa chỉ http://luongxanh.drvn.gov.vn, khai báo các 

thông tin và thực hiện gửi đề nghị theo hướng dẫn trên phần mềm đến Sở Giao 

thông vận tải nơi đơn vị vận tải đăng ký kinh doanh, đơn vị tự in và đóng dấu 

của đơn vị lên giấy nhận diện phương tiện kèm mã QRCode lên giấy (khổ A5) 

để dán trên kính phía trước xe và lên giấy (khổ A4) để dán thêm lên kính hai bên 

cửa xe.  

- Đối với phương tiện vận chuyển hành hóa là hàng mau hỏng (hàng nông 

sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh) lưu thông từ các địa phương trong 

khu vực cách ly theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 969/TTg-

KGVX ngày 17/7/2021 đến các địa phương, khu vực không áp dụng biện pháp 

cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và ngược lại: yêu cầu các đơn 

vị vận tải thực hiện in bổ sung thêm nhãn “HÀNG MAU HỎNG” (theo mẫu) 

trên giấy màu vàng, đóng dấu treo của đơn vị, thực hiện dán trên kính phía trước 

và trên kính hai bên thành xe kèm theo Thẻ nhận diện phương tiện (có mã 

QRCode) đã được cấp.  

- Đơn vị vận tải phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết chỉ sử 

dụng nhãn “HÀNG MAU HỎNG” khi vận chuyển phải đúng đối tượng, thực 

hiện đúng các quy định về sử dụng Thẻ nhận diện phương tiện (có mã QRCode); 

hoạt động đúng hành trình, dừng, đỗ bốc xếp dỡ hàng hóa tại địa điểm đã ghi 

trong giấy vận tải và trên Thẻ nhận diện.  

- Thông báo cho các địa phương đơn vị vận chuyển hàng đi đến và cho các 

Chốt kiểm soát để có biện pháp ưu tiên cho các phương tiện đã dán nhãn 

“HÀNG MAU HỎNG” được lưu thông nhanh nhất qua chốt.  

- Các đơn vị có yêu cầu vận chuyển hàng hóa đi, đến hoặc đi qua Thành 

phố Hồ Chí Minh có thể tự lựa chọn sử dụng phần mềm do Sở Giao thông vận 

tải Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai hoặc sử dụng phần mềm của Tổng 

cục Đường bộ Việt Nam cung cấp để được cấp Thẻ nhận diện phương tiện cho 

đơn vị mình. Thẻ nhận diện phương tiện do Sở Giao thông vận tải Thành phố 

Hồ Chí Minh đã cấp được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn ghi trên thẻ. 

- Việc đăng ký cấp Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) ưu tiên 

hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải tại địa chỉ: 

http://luongxanh.drvn.gov.vn. 

http://luongxanh.drvn.gov.vn/
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e) Về việc hướng dẫn lộ trình lưu thông của phương tiện hàng hóa, hành 

khách đường bộ lưu thông qua địa bàn Phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg 

- Hướng dẫn lộ trình lưu thông của phương tiện hàng hóa, hành khách 

đường bộ lưu thông qua địa bàn Phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của 

thủ tướng Chính phủ. 

- Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải:  

+ Xây dựng phương án tổ chức vận tải hợp lý khi chuyển hàng hóa đi, 

đến/đi qua các khu vực đang phong tỏa và cung cấp trước thông tin cần thiết 

như: biển kiểm soát phương tiện, họ tên người lái xe, công tác khai báo y tế trực 

tuyến, các giấy tờ liên quan đến công tác xét nghiệm, tiêm vắc xin… cho các 

chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Phường Bình Định, thị 

xã An Nhơn, tỉnh Bình Định (nếu có) để công tác kiểm soát tại các chốt kiểm 

soát được thuận lợi, nhanh chóng.  

+ Yêu cầu người lái xe trong quá trình vận chuyển ghi thêm các nội dung 

như: hành trình vận chuyển, địa điểm dừng nghỉ ăn uống dọc đường, danh sách 

các trường hợp tiếp xúc…vào giấy vận tải (giấy vận chuyển) mang theo xe để 

phục vụ truy vết (nếu có); đảm bảo phương tiện thông thoáng, thường xuyên mở 

cửa sổ phương tiện, hạn chế tiếp xúc với người khác.  

+ Bố trí dự phòng lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa (lực lượng dự phòng 

phải bảo đảm công tác khai báo y tế trực tuyến, các giấy tờ liên quan đến công 

tác xét nghiệm, test nhanh…) để kịp thời thay thế ngay người lái xe, người bốc 

xếp dỡ hàng hóa theo xe đang vận chuyển hàng hóa trên đường hoặc tại các chốt 

kiểm soát bị nghi ngờ nhiễm bệnh.  

+ Thông qua hệ thống thiết bị giám sát hành trình tại đơn vị, thường xuyên 

cập nhật, theo dõi hoạt động của phương tiện và yêu cầu lái xe báo cáo về hành 

trình, dừng đỗ ăn nghỉ, lịch trình tiếp xúc để phục vụ công tác truy vết (nếu có).  

+ Yêu cầu người lái xe chạy suốt khi lưu thông qua địa bàn Phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, chỉ dừng đỗ dọc đường (tiếp nhiên liệu, 

vệ sinh cá nhân) tại các địa điểm được địa phương cho phép và thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.  

+ Đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường 

hợp không đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, để lái xe, phụ 

xe, hành khách theo xe làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trong quá trình vận 

chuyển. 
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g) Về việc tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách từ Bình Định 

đi/đến địa bàn thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa; thị xã Ayun Pa; vùng trung 

tâm huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai 

* Hoạt động vận tải hành khách  

- Kể từ 12 giờ 00 phút ngày 21/7/2021 cho đến khi có thông báo mới: Tạm 

dừng hoạt động vận tải hành khách (gồm: tuyến cố định, xe du lịch, xe hợp 

đồng, xe taxi) từ Bình Định đi/đến địa bàn thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa; thị 

xã Ayun Pa; vùng trung tâm huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai và ngược lại; các vùng có 

dịch khác thuộc tỉnh Gia Lai khi được Bộ Y tế công bố (nếu có); trừ các trường 

hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe vận chuyển phục vụ phòng chống dịch và các 

trường hợp cần thiết khác được sự cho phép của cơ quan chức năng.  

- Các phương tiện vận chuyển hành khách tuyến cố định, xe du lịch, xe hợp 

đồng, xe taxi có hành trình đi qua các vùng dịch tỉnh Gia Lai không được dừng, 

đỗ để đón, trả khách nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo 

quy định.  

- Các đơn vị kinh doanh vận tải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp 

bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và các quy định về phòng, chống dịch 

của các địa phương liên quan.  

* Các đơn vị quản lý khai thác bến xe khách  

- Thực hiện nghiêm việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách trên các 

tuyến cố định từ Bình Định đi/đến địa bàn thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa; thị 

xã Ayun Pa; vùng trung tâm huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai và ngược lại; các vùng có 

dịch khác thuộc tỉnh Gia Lai khi được Bộ Y tế công bố (nếu có). 

 - Thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách có tuyến cố 

định từ Bình Định đi/đến địa bàn thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa; thị xã Ayun 

Pa; vùng trung tâm huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai và ngược lại biết thực hiện; có trách 

nhiệm theo dõi, kiểm tra việc chấp hành của các đơn vị vận tải hành khách có 

tuyến cố định nêu trên. Kịp thời báo cáo Sở Giao thông vận tải các vấn đề phát 

sinh trong quá trình 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. 
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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); 

- Các Sở: Y tế, GTVT (để p/hợp); 

- Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thái 
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