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THÔNG BÁO 
Về việc triển khai các biện pháp cấp bách  

phòng, chống dịch COVID-19  
 
 

Thực hiện Công văn số 2638/UBND-KGVXNV ngày 19/7/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-
19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là Công văn 2638). Để chủ động kiểm soát 
dịch bệnh trong cộng đồng, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị triển khai các biện 
pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 như sau: 

1. Yêu cầu viên chức, người lao động (VC, NLĐ) thực hiện theo yêu cầu của 
Công văn 2638, thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị 15/CT-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 20/7/2021 cho 
đến khi có thông báo mới.  

2. Trưởng các đơn vị 

- Bố trí không quá 50% số lượng viên chức, người lao động sử dụng công 
nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo 
công việc của đơn vị mình và của nhà trường được thông suốt. Tiếp tục triển khai 
giảng dạy, học tập; tăng cường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh trực tuyến. 

- Lập nhật ký ghi nhận hàng ngày VC, NLĐ, khách liên hệ công tác tại đơn vị 
mình quản lý và chuẩn bị đầy đủ các phương tiện phục vụ làm việc tại nhà. 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và hạn chế 
tối đa hoạt động trực tiếp, chuyển sang hình thức làm việc, trao đổi trực tuyến. 

- Triển khai đến VC, NLĐ thuộc đơn vị quản lý nghiêm túc thực hiện theo 
yêu cầu của Công văn 2638.  

3. VC, NLĐ khi làm việc tại nhà: Phải sắp xếp đảm bảo hoàn thành công việc 
được giao, không làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc; 
chủ động áp dụng các phương tiện công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng; 
cập nhật thường xuyên Hệ thống quản lý văn bản điều hành, mail công vụ, zalo, 
văn bản điều hành trên trang Thông tin điện tử của Trường 
(http://www.dnbt.edu.vn/VbanDH-N.aspx) và điện thoại cá nhân để tiếp nhận, trao 
đổi, triển khai công việc; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo, sự điều động 
của cấp trên. 

4. Phòng Hành chính - Quản trị 

Rà soát, tham mưu bố trí phương tiện và những vấn đề liên quan nhằm đảm 
cho việc thực hiện làm việc tại nhà; đảm bảo tốt công tác văn thư của nhà trường.  
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5. Ban quản lý KTX & BV 

 Tăng cường công tác bảo vệ tài sản, PCCC, an ninh của Trường; kiểm soát 
chặt chẽ khách đến liên hệ công tác tại trường. Lập danh sách, số điện thoại, địa 
chỉ và cung cấp số lượng khách hàng ngày đến liên hệ công tác tại trường.   
 6. Tổ phòng, chống dịch COVID-19 

Tiếp tục tăng cường kiểm tra việc thực hiện 5K đối với VC, NLĐ tại Trường; 
kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu nếu phát hiện có VC, NLĐ vi phạm. 

(Đính kèm Công văn số 2638/UBND-KGVXNV, ngày 19/7/2021) 

Ban Giám hiệu yêu cầu các cá nhân, đơn vị thuộc trường nghiêm túc triển 
khai thực hiện thông báo này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng 
mắc, phát sinh đề nghị phản ánh cho Ban giám hiệu (thông qua phòng Hành chính 
– Quản trị) để được hướng dẫn kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Ban giám hiệu; 
- Các đơn vị thuộc trường; 
- Tổ PC Covid-19; 
- Trang web; 
- Mạng nội bộ; 
- Lưu: VT, HCQT (Mười). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

  Trần Thị Kim Chung 

 



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

      TỈNH BÌNH THUẬN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 2638 /UBND-KGVXNV        Bình Thuận, ngày  19  tháng 7 năm 2021  
   

V/v triển khai các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

  

 

                   

           Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

           - Mặt trận và các đoàn thể của tỉnh; 

               - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
 

Ngày 17/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 969/TTg-

KGVX đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với 19 tỉnh, thành phố 

phía Nam theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg từ 0 giờ ngày 19/7/2021. 

Hiện nay, thị xã La Gi cũng đang thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại 

Chỉ thị số 16/CT-TTg và một số huyện, thành phố Phan Thiết đang xuất hiện 

thêm nhiều ca mắc mới trong cộng đồng. 

Để chủ động kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh 

yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn triển khai các biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 như sau: 

1. Các huyện, thành phố trong toàn tỉnh Bình Thuận thực hiện giãn cách 

xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong 

thời gian 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 20/7/2021 (Riêng thị xã La Gi vẫn tiếp tục 

thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ đến hết ngày 28/7/2021), và tăng cường một số biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể: 

a) Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 10 người trong 

1 phòng, trừ các cuộc họp phòng, chống dịch COVID-19; không tụ tập từ 05 

người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; dừng các nghi lễ 

tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 05 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín 

ngưỡng, thờ tự.  

Yêu cầu người dân, công chức, viên chức, người lao động hạn chế ra 

ngoài, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như thực thi công vụ, làm 

việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, 

hàng hóa thiết yếu; mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và các trường hợp 

khẩn cấp khác như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn. 

b) Tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ như: Rạp chiếu phim, nhà hàng tiệc cưới, vũ trường, 

quán bar, karaoke, các tụ điểm hát với nhau; chợ đêm; các điểm kinh doanh trò 

chơi điện tử, dịch vụ internet; cơ sở massage, vật lý trị liệu, cơ sở làm đẹp, thẩm 
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mỹ viện, cắt tóc máy lạnh; câu lạc bộ thể hình, Gym, Yoga, Bida, câu lạc bộ 

khiêu vũ, võ thuật, dưỡng sinh, hồ bơi, sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân cầu 

lông, sân quần vợt, sân golf…; các khu, điểm thăm quan, du lịch, khu di tích, 

bảo tàng, thư viện, nhà sách, công viên, bãi biển. 

Tất cả các cơ sở lưu trú không đón khách đến từ các tỉnh, thành đang có 

dịch COVID-19 (theo danh sách cập nhật hàng ngày của Sở Y tế). 

c) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không được phục vụ tại chỗ, 

chỉ được bán mang về. 

d) Không tổ chức liên hoan, tạm thời không tổ chức đám cưới; đám tang 

tổ chức nhỏ gọn và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát. 

đ) Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công 

tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp. Đối với các cơ quan, công sở, các công ty, 

doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án làm việc 50% trực tuyến, chia ca; 

các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh bố trí không quá 50% số lượng cán bộ, công 

chức, viên chức; người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà 

đối với các nhiệm vụ được phân công. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tùy theo 

điều kiện, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị để bố trí cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động phù hợp; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 

chống dịch COVID-19 và hạn chế tối đa hoạt động trực tiếp, chuyển sang hình 

thức làm việc, giao dịch trực tuyến. 

e) Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống trên địa bàn tổ 

chức sắp xếp, chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu 

yếu phẩm hàng ngày cho Nhân dân trên địa bàn; đảm bảo thực hiện 5K, hạn 

chế tối đa việc tiếp xúc gần khi giao dịch, khuyến khích người bán hàng sử 

dụng kính chống giọt bắn. Bố trí tăng cường lực lượng hướng dẫn Nhân dân 

đến mua sắm hàng hóa đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch theo quy định 

ngay từ khu vực để xe, lối ra vào và trong cơ sở kinh doanh. 

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND tỉnh triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn: 

a) Căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Chủ tịch UBND các huyện, 

thị xã, thành phố đánh giá mức độ nguy cơ và chủ động xây dựng các phương 

án cụ thể, và quyết định việc tạm dừng thêm các cơ sở dịch vụ không thiết yếu 

trên địa bàn. 

  b) Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng chống 

dịch đảm bảo đầy đủ nhu yếu phẩm cho Nhân dân trên địa bàn, đặc biệt tại các 

khu vực bị cách ly, phong tỏa. Chỉ đạo chính quyền và lực lượng chức năng cơ 

sở, tổ giám sát COVID-19 cộng đồng tăng cường giám sát người từ các tỉnh, 

thành phố khác trở về địa bàn. 

  c) Thường xuyên kiểm tra và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về 

phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm và yêu cầu đóng cửa 

những cơ sở dịch vụ vi phạm các quy định phòng, chống dịch. 
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d) Quản lý, giám sát chặt chẽ việc cách ly y tế:  

- Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày đối với những người đến, về từ 

những tỉnh, thành đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Đối với khu cách ly tập trung phải đảm bảo cơ sở vật chất, nhân sự 

quản lý, bố trí camera giám sát, đảm bảo an toàn từ nơi ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh 

đến việc đưa lương thực, thực phẩm từ bên ngoài vào, tuyệt đối không để lây 

nhiễm chéo. 

- Kiểm tra, rà soát và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, quản lý chặt chẽ 

tất cả các trường hợp thực hiện cách ly tại nhà; đối với các trường hợp không 

đảm bảo điều kiện theo quy định tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 

12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế thì áp dụng ngay biện pháp cách ly y tế tập 

trung. 

đ) Rà soát, nắm chắc danh sách các hộ cá thể kinh doanh vận tải hàng 

hóa để yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng 

dẫn của Sở Giao thông vận tải. 

e) Về hoạt động của các chợ truyền thống: Các địa phương tổ chức rà 

soát, kiểm tra, nếu các chợ không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch thì tạm 

dừng ngay hoạt động, khi tổ chức được phương án hoạt động an toàn phòng, 

chống dịch thì mới cho hoạt động trở lại. Song song với đó, phải tính toán các 

phương án lập điểm bán hàng lưu động để đảm bảo việc tiêu thụ, cung ứng 

hàng hóa cho Nhân dân. Tổ chức các điểm, đầu mối giao nhận hàng không để 

người đến từ vùng dịch giao hàng tiếp xúc trực tiếp khu vực chợ không đảm 

bảo an toàn. 

g) Về hoạt động giao/nhận hàng: Các doanh nghiệp và chủ cơ sở cung 

cấp dịch vụ giao hàng phải tổ chức cho người giao hàng xét nghiệm 03 ngày/lần 

và phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 mới được đi giao hàng. 

  3. Sở Y tế: 

a) Chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, sinh 

phẩm xét nghiệm, trang thiết bị y tế, đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống 

dịch theo phương châm “4 tại chỗ”; điều phối tốt các cơ sở y tế có chức năng 

xét nghiệm đáp ứng nhu cầu truy vết thần tốc, khoanh vùng, cách ly, dập dịch 

hiệu quả; tổ chức, phân luồng, điều trị tốt các ca bệnh xác định. 

b) Khẩn trương ban hành phương án nhân sự, chăm sóc tốt hơn cho nhân 

viên y tế, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, bảo toàn đội ngũ y tế, các bác 

sĩ đang điều trị bệnh nhân COVID-19 để có sức khỏe làm việc lâu dài trong 

mùa dịch. Thường xuyên tổ chức xét nghiệm cho nhân viên y tế, lực lượng ở 

Chốt kiểm soát dịch. 

 4. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo: 

 a) Tạm dừng các hoạt động giao thông công cộng, trừ các trường hợp vì 

lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở 

nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương 
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tiện cá nhân di chuyển từ Bình Thuận đến các tỉnh, thành phố khác và ngược 

lại. Bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu 

sản xuất; các phương tiện chuyên chở nông sản, nguyên vật liệu sản xuất, hàng 

hóa được hoạt động nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch. 

Các phương tiện chở người từ các tỉnh khác được phép đi qua nhưng không 

được dừng đón, trả khách trên địa bàn. 

 b) Đối với các phương tiện vận tải hàng hóa từ các tỉnh, thành phố khác 

chỉ giao hàng tại nơi đã đăng ký, thông báo với chính quyền cơ sở, khai báo y 

tế bắt buộc các địa điểm di chuyển từ điểm lấy hàng, quá trình di chuyển, các 

trạm dừng chân, lái xe và người trên xe phải có xét nghiệm âm tích với SARS-

CoV-2 trong vòng 3 ngày; hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp khi giao hàng, 

tiếp nhiên liệu; khai báo y tế bắt buộc và đảm bảo 5K. 

c) Bắt buộc tất cả lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa, trước khi xuất bến 

phải báo cáo, đăng ký với chính quyền địa phương, Sở Giao thông vận tải; đồng 

thời, khi trở về Bình Thuận phải khai báo lịch trình di chuyển tại Chốt kiểm 

soát dịch và phải lưu trú, sinh hoạt tại địa điểm tập trung riêng biệt do doanh 

nghiệp, đơn vị vận tải tự bố trí; tuyệt đối không trở về gia đình, khu dân cư 

nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho người thân và cộng đồng 

dân cư. 

d) Phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn hoạt động 

kinh doanh vận tải hộ cá thể trong tỉnh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. 

 5. Sở Công Thương chỉ đạo việc vận chuyển, cung cấp hàng hóa về các 

chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, đảm bảo đầy đủ các mặt hàng thiết yếu. 

Phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra việc cung ứng hàng hóa, 

đảm bảo nhu cầu thiết yếu của Nhân dân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

và yêu cầu đóng cửa các cơ sở kinh doanh không đảm bảo yêu cầu phòng, 

chống dịch. 

6. Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp 

thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không để xảy ra tình trạng 

đầu cơ, thổi giá đối với các mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch và 

hàng hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân. 

7. Công an tỉnh: 

Tiếp tục chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã và lực lượng tại cơ sở ra 

quân, tăng cường xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức không thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch, không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực, 

trốn tránh, chống đối, không chấp hành nghiêm các biện pháp cách ly y tế; xử 

lý hình sự nếu đủ điều kiện. Chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh các Chốt kiểm soát 

dịch để kiểm tra, kiểm soát 100% người và phương tiện vào tỉnh. 

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp các cơ quan 

liên quan triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính 

sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

https://thanhnien.vn/thoi-su/dak-lak-tpbuon-ma-thuot-gian-cach-xa-hoi-theo-chi-thi-15-1416282.html
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COVID-19 nhằm hỗ trợ cho người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn 

do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 

9. Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển thống 

nhất hướng dẫn các tàu cá và ngư dân, các cơ sở sản xuất tôm giống hoạt động 

đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. 

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương làm 

việc với các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh để đề xuất sử dụng một số cơ sở lưu 

trú làm khu cách ly tập trung có thu phí. 

11. Sở Thông tin - Truyền thông chỉ đạo các cơ quan Báo Bình Thuận, 

Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận và các cơ quan, phương tiện thông 

tin đại chúng thông báo, tuyên truyền việc thực hiện dụng các biện pháp cấp 

bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh để cả hệ thống chính trị và 

Nhân dân biết, thực hiện nghiêm theo quy định; tăng cường hơn nữa công tác 

tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thông tin đầy đủ, 

kịp thời tình hình dịch bệnh trong tỉnh và cả nước; các giải pháp, cách thức 

phòng, tránh COVID-19 trong cộng đồng, tăng khả năng phòng, tự bảo vệ của 

người dân. 

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể 

tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền vận động Nhân dân tự giác tuân 

thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục vận động các tổ chức, doanh 

nghiệp và Nhân dân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch. 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận tiếp tục chỉ đạo phát huy vai 

trò xung kích, tình nguyện, tích cực của thanh niên hỗ trợ chính quyền các cấp 

và Nhân dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

13. Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp 

Nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng 

chống dịch COVID-19; bình tĩnh, tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống 

dịch của tỉnh; tiếp tục chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh trong tỉnh./. 

   

Nơi nhận:            
- - Như trên; 

- - Văn phòng Chính phủ; 

- - Thường trực Tỉnh ủy; 

- - Thường trực HĐND tỉnh; 

- - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- - Thành viên Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh; 

- - Các Huyện, Thị, Thành ủy; 

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

- - Lưu: VT, KGVXNV. Việt. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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