
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

 

 Số:           /TB-UBND            Bình Định, ngày       tháng       năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long,  

Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh- Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống  

dịch bệnh COVID-19 tỉnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến các Sở Chỉ huy 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 toàn tỉnh vào chiều ngày 09/8/2021. 

 
   

Chiều ngày 09/8/2021, đồng chí Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh - 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh - Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tỉnh (sau đây gọi tắt là Sở Chỉ huy tỉnh) và đồng chí Lâm Hải Giang, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo tỉnh - Phó Chỉ huy trưởng 

Sở Chỉ huy tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với các Sở Chỉ huy phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là 

cấp huyện). Tham dự tại đầu cầu cấp tỉnh, huyện có Giám đốc Sở Y tế, Chỉ huy 

trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo 

Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện và một số cơ 

quan, đơn vị liên quan cấp huyện.  

Sau khi nghe các địa phương báo cáo về tình hình diễn biến dịch bệnh 

COVID-19 và các kiến nghị, đề xuất; ý kiến đánh giá, tham mưu, đề xuất của Sở Y 

tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến như 

sau: 

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ 

lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, 

vẫn còn một số địa phương có lúc có nơi còn chủ quan, lơ là, chưa quan tâm sát 

sao đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn, chưa thực hiện 

nghiêm việc giám sát chặt chẽ đối tượng thực hiện cách ly tại nhà, chưa chuẩn bị 

tốt các tình huống phòng, chống dịch có thể xảy ra... nên đã để có nhiều trường 

hợp mắc COVID-19 vào cộng đồng, khi phát hiện có F0 thì việc xử lý còn để lúng 

túng, bị động. Vì vậy để có thể khoanh vùng, khống chế dịch bệnh nhanh chóng, 

không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trên diện rộng, các huyện, thị xã, thành phố 

phải tích cực phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan 

thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:   

1. Huy động toàn hệ thống chính trị - xã hội tập trung triển khai quyết liệt 

Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện 
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giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ 

thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định, công 

điện, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19.  

Các địa phương (cấp huyện, cấp xã) đang thực hiện các biện pháp giãn cách 

xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, phải nghiêm túc 

thực hiện nguyên tắc: "Gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, 

thôn xóm cách ly với thôn xóm, xã phường cách ly với xã phường, huyện cách ly 

với huyện; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo 

khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân 

ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, như: mua lương thực, 

thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám, chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp 

khẩn cấp khác, đi làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở 

kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động; thực 

hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 

02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng". Tổ 

chức xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19. 

Khi đánh giá được mức độ nguy cơ rất cao và cần thiết phải áp dụng các 

biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ đối với địa phương, khu vực tại địa bàn thì UBND cấp huyện tạm 

thời quyết định áp dụng, nhưng trong vòng từ 24 giờ đến 48 giờ, UBND cấp huyện 

phải báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định các biện pháp giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với địa phương, khu vực để đảm bảo thực hiện thống 

nhất trong toàn tỉnh. 

UBND cấp huyện chịu trách nhiệm chính, phối hợp với Sở Y tế, Sở Công 

thương, Ban Quản lý Khu kinh tế trong việc giám sát, xử lý phong tỏa các ổ dịch 

(nếu có) tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn. 

2. Tiếp tục tổ chức test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 trên diện rộng, 

nhằm phát hiện sớm, đưa ngay F0 ra khỏi cộng đồng, khoanh vùng, dập dịch hiệu 

quả; đảm bảo test nhanh luân phiên người dân tại địa bàn; nhất là các đối tượng, 

khu vực có nguy cơ cao, như: các đối tượng đến/về địa phương từ vùng dịch; lái xe 

đường dài đến/về tỉnh; người có biểu hiện ho, sốt; các khu vực có đông người giao 

thương (Chợ truyền thống, siêu thị, nhà máy, xí nghiệp...). Đảm bảo tối thiểu 10% 

dân số trên địa bàn được xét nghiệm tầm soát.  

3. Tiếp tục chỉ đạo, giám sát các xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ các 

đối tượng đến/về địa phương từ vùng dịch, lái xe đường dài đến/về tỉnh; người 

đang áp dụng cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú; xử lý nghiêm các trường hợp không 

khai báo y tế hoặc khai báo y tế sai sự thật, trốn cách ly hoặc thực hiện cách ly 

không nghiêm túc... 

4. Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra ban quản lý các chợ truyền thống trên địa bàn 

phải thực hiện nghiêm việc giám sát, khai báo y tế, tổ chức test nhanh kháng 
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nguyên SARS-COV-2 luân phiên đối với các tiểu thương đang buôn bán tại chợ; 

yêu cầu tiểu thương phải có vách ngăn (bằng nilong, mica...) để ngăn cách tiểu 

thương và người đi chợ; phân luồng ra, vào chợ, tổ chức khai báo y tế, đo thân 

nhiệt, quét mã QR-Code (hoặc đăng ký danh sách nếu không sử dụng điện thoại 

thông minh) đối với người đi chợ. Chỉ đạo Phòng Kinh tế lên kế hoạch thực hiện 

theo hướng tạm thời chỉ cho các hộ tiểu thương kinh doanh các mặt hàng thiết yếu 

được buôn bán tại chợ để đảm bảo việc giãn cách, giảm mật độ người đi chợ. 

5. UBND tỉnh đã bổ sung kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 cho các   

các huyện, thị xã, thành phố để mua sắm, chuẩn bị test nhanh kháng nguyên 

SARS-COV-2 xét nghiệm trên diện rộng, trang phục bảo hộ, khẩu trang, các trang 

thiết bị y tế, vật tư y tế cần thiết khác. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu 

trách nhiệm thực hiện mua sắm theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

6. Thực hiện giao ban trực tuyến toàn tỉnh vào 16h30 các ngày thứ Hai, 

Tư, Sáu hàng tuần giữa Sở Chỉ huy cấp tỉnh và 11 huyện, thị xã, thành phố về 

tình hình dịch và các công việc phòng, chống dịch COVID-19 đã triển khai thực 

hiện, nghe và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các địa phương. 

Thành phần dự giao ban ở cấp tỉnh gồm Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Y tế, 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo một số cơ quan có liên quan; ở 

cấp huyện gồm Lãnh đạo UBND cấp huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Y tế, Trung 

tâm Y tế, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Trường hợp nếu có thay 

đổi về thời gian, thành phần tham dự, UBND tỉnh có thông báo cụ thể. Các địa 

phương gửi Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh tại địa bàn về Sở Y tế và Văn 

phòng UBND tỉnh trước 16h hàng ngày (Sở Y tế hướng dẫn mẫu báo cáo cho các 

địa phương). 

7. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm chỉ đạo hỗ trợ bà con nông dân sản xuất, canh tác, thu hoạch lúa vụ Hè Thu 

đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. 

8. Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm 

soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an 

toàn giao thông và phòng, chống dịch COVID-19. 

9. Sở Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế theo chức năng, nhiệm vụ, 

thẩm quyền được giao, tăng cường công tác quản lý Nhà nước và phối hợp với 

UBND cấp huyện liên quan, Sở Y tế trong việc kiểm tra, giám sát, xử lý các ổ dịch 

(nếu có) tại các nhà máy, xí nghiệp. 

10. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện ngay 

việc bố trí làm việc luân phiên, làm việc online đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong cơ quan Nhà nước trên cơ sở đảm bảo xử lý thông 

suốt các công việc được giao (trừ các cơ quan, đơn vị y tế, công an, quân đội; các 

trường hợp trực chiến đấu, làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo phân 

công của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị). 
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Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo cho Thủ 

trưởng các sở, ngành, địa phương liên quan biết, tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

 
 

 

 

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

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các đơn vị dự họp; 

- Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo VP+CV VP UBND tỉnh;   

- Lưu VP, K15.                                                                                               

 

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

          Võ Gia Nghĩa      
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