
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VX 
Về tăng cường thực hiện 

các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 

Bình Định, ngày        tháng        năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

 - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

 

Trong những ngày gần đây, số ca mắc mới COVID-19 trong nước và trên 

địa bàn tỉnh có xu hướng tăng cao và dự báo trong thời gian tới vẫn diễn biến 

phức tạp, khó lường. Để chủ động kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, hạn chế 

tối đa các ca mắc mới, tạo môi trường an ninh, an toàn để phục hồi phát triển 

kinh tế - xã hội trong điều kiện “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19” theo chủ trương của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, cơ quan Trung ương đóng 

trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Khẩn trương tổ chức xét nghiệm, tầm soát cho cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện các trường 

hợp nhiễm COVID-19 để cách ly, chăm sóc và điều trị theo quy định.  

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, 

đơn vị gương mẫu thực hiện yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng 

cách - Không tập trung - Khai báo y tế); không tổ chức liên hoan, gặp mặt, lễ 

hiếu, lễ hỷ tập trung đông người; không tự ý ra ngoài tỉnh khi chưa báo cáo và 

được cơ quan có thẩm quyền đồng ý. 

- Thực hiện nghiêm việc cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid và quét 

mã QR-Code để khai báo y tế, kiểm soát chặt chẽ người ra, vào cơ quan, đơn vị. 

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Công Thương tăng cường 

hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch trong doanh nghiệp, nhất là việc xét nghiệm định kỳ theo quy định. 

3. Giao Sở Y tế: (i) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa 

phương triển khai kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em an toàn, khoa học, phù hợp, 

hiệu quả ngay sau khi có vắc xin được Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh; (ii) Thường 

xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cách ly F1 và thí điểm điều trị F0 tại 

nhà, tại nơi lưu trú, bảo đảm an toàn, không để lây lan dịch bệnh; (iii) Phối hợp 



với các địa phương giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc COVID-19 

tại cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, kịp thời 

khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để các ổ dịch; (iv) Tăng cường nhân lực cho 

các Trạm y tế xã, phường, thị trấn khi có số ca mắc mới tăng cao; chuẩn bị sẵn 

sàng thiết lập các Trạm Y tế lưu động ở những nơi dịch bùng và địa bàn phức 

tạp; phát kiểm soát tốt các ca mắc mới, hạn chế tối đa các ca bệnh tăng nặng, tử 

vong; (v) Chủ động mở rộng các cơ sở thu dung, điều trị và bảo đảm nhân lực, 

thuốc điều trị, vật tư, trang thiết bị, hóa chất, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng, 

chống dịch theo các phương án, kịch bản và kế hoạch đã phê duyệt.    

4. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các địa 

phương tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 phù hợp với diễn biến 

tình hình dịch bệnh, kết hợp linh hoạt giữa dạy học trực tiếp và dạy học trực 

tuyến, bảo đảm an toàn sức khỏe của học sinh và giáo viên.      

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan 

thông tin đại chúng tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về 

tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhằm nâng 

cao ý thức tự nguyện, tự giác, tự tuân thủ, tự kiểm soát dịch bệnh của người dân 

trong trong tình hình mới, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác 

với diễn biến dịch bệnh, nhất là nhận thức về tiêm vắc xin, coi việc đã tiêm vắc 

xin là an toàn tuyệt đối với dịch bệnh.  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh, CV; 

- Lưu: VT, K8, K15. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lâm Hải Giang 
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