
   ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH BÌNH ĐỊNH               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số:           /UBND-VX       Bình Định, ngày       tháng      năm 2020 

Về việc phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 theo chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ tại 

Thông báo số 283/TB-VPCP 

ngày 08/8/2020   

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. 

   

 Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp 

Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 tại Thông báo số 283/TB-

VPCP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ 

trưởng các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 

và các cơ quan, đơn vị liên quan: 

  1. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, lây lan nhanh trên thế 

giới. Tại Việt Nam, dịch đang có nguy cơ rất cao lây lan trong cộng đồng, đòi hỏi các 

cấp, các ngành cần đề cao trách nhiệm, quyết liệt thực hiện phòng, chống dịch, nhất là 

trong khoảng thời gian 2 tuần tới. 

 Trong các tuần vừa qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực 

hiện khẩn trương, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Để duy trì 

hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, cần phải tiếp tục huy động sự 

vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân; đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm 

của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; tuyệt đối 

không chủ quan, lơ là; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm 

kiểm soát hiệu quả, không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh và lây 

lan trên diện rộng. 

 2. Các địa phương phải yêu cầu tất cả người dân thực hiện nghiêm việc đeo 

khẩu trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tập 

trung đông người không cần thiết, thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch 

sát khuẩn tay; tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống 

dịch, xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, cá nhân lơ là, vi phạm quy định về phòng, 

chống dịch (như không chấp hành cách ly, không đeo khẩu trang…).  

 Sở Y tế, lực lượng công an, UBND các địa phương phối hợp thực hiện xử phạt 

vi phạm hành chính đối với trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.  
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 3. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, kinh 

doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình. 

 4. Sở Công thương chỉ đạo các siêu thị, trung tâm thương mại, các doanh 

nghiệp liên quan có phương án bảo đảm dự trữ các loại hàng hóa, lương thực, thực 

phẩm cần thiết, cung ứng đầy đủ khẩu trang phù hợp cho nhân dân mua, sử dụng, đề 

phòng trường hợp dịch bệnh kéo dài. 

 Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh theo thẩm quyền được giao thực 

hiện xử lý nghiêm các trường hợp mua bán khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế giả, 

chất lượng kém…  

 5. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh chuẩn bị sẵn sàng cho mọi 

tình huống dịch bệnh; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở y 

tế, bảo vệ tốt nhất cho đội ngũ cán bộ y tế, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; chuẩn bị 

đầy đủ phương tiện, nhân lực, vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ xét nghiệm và 

phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; tăng cường đào tạo, tập huấn trực tuyến cho nhân 

viên y tế ở tất cả các cơ sở y tế để có thể xử lý phù hợp, kịp thời các trường hợp nhiễm 

bệnh (nếu có). 

 6. Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

phối hợp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để nhân dân đề cao cảnh giác, nâng cao ý 

thức tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và 

theo hướng dẫn của cơ quan y tế; khuyến cáo, hướng dẫn người dân khai báo y tế điện 

tử tự nguyện qua ứng dụng khai báo sức khoẻ toàn dân NCoV, cài đặt ứng dụng 

Bluezone để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm. 

 7. UBND tỉnh đề nghị nhân dân đề cao cảnh giác, phòng ngừa lây nhiễm dịch 

bệnh, không hoang mang, lo lắng và tiếp tục tin tưởng, ủng hộ, tự giác tham gia, thực 

hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch của Nhà nước; người dân nào có 

điện thoại thông minh, tích cực cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone để kịp thời phát 

hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm, ngăn ngừa dịch bệnh lây 

lan. 

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

thực hiện nghiêm túc Công văn này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPCP; Bộ Y tế (báo cáo); 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Thành viên BCĐ PCD tỉnh; 

- Các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; 

- Báo BĐ; Đài PTTH BĐ (đưa tin); 

- TTYT KSBT tỉnh; 

- Lãnh đạo VP + CV VPUBND tỉnh ;  

- Lưu VT, TTTH-CB, K15.                                                                                               

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

          Nguyễn Tuấn Thanh    
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