
    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 2021 

Về việc tiếp tục thực hiện một 

số biện pháp khẩn cấp phòng, 

chống dịch COVID-19      

trên địa bàn tỉnh  

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. 

 

Theo thông tin mới nhất từ UBND tỉnh Gia Lai, tính đến 13 giờ ngày 

30/01/2021, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 05 trường hợp ở huyện Ia Pa và thị xã Ayun 

Pa cho kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Gia Lai là tỉnh 

giáp ranh với tỉnh ta nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh là rất cao. 

Đồng thời, dịch bệnh COVID-19 cũng đang lan rộng ra nhiều địa phương của tỉnh 

Quảng Ninh. Vì vậy, các cấp, các ngành trong tỉnh phải luôn đề cao cảnh giác, 

chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch nhằm kiểm soát, 

ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh. 

Trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 338/SYT-TCCB ngày 

30/01/2021 về việc đề nghị chỉ đạo việc tổ chức cách ly phòng, chống dịch 

COVID-19; để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, phát hiện sớm các 

trường hợp nghi nhiễm hoặc bị nhiễm bệnh, không để lây lan trên địa bàn tỉnh; 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh triển 

khai thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như sau:  

1. Giao Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn quyết định thiết lập lại Chốt kiểm 

tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Quốc lộ 19 thuộc địa bàn huyện Tây 

Sơn (giáp tỉnh Gia Lai) trước 12h00 ngày 31/01/2021 với phương châm thực hiện 

"5 tại chỗ": Y tế tại chỗ, Công an tại chỗ, Quân sự tại chỗ, Hậu cần tại chỗ và Chỉ 

huy tại chỗ, để kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và cách ly phù hợp đối với người 

dân đến/ở/về từ các tỉnh, thành có dịch vào tỉnh Bình Định. 

2. Công an tỉnh chỉ đạo hỗ trợ lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp chặt 

chẽ với các Chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được thành lập 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 557/UBND-VX ngày 28/01/2021 và 

Công văn này. 

https://thanhnien.vn/
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3. Kể từ 0h00 ngày 31/01/2021, thực hiện cách ly tập trung tất cả những 

người đến, ở, về từ tỉnh Quảng Ninh; từ huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa thuộc tỉnh 

Gia Lai chưa qua 14 ngày. 

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ 

chức thực hiện nghiêm công tác cách ly phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh. 

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

hiện./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế (báo cáo); 

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

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; 

- Các cơ quan thành viên BCĐ tỉnh; 

- Báo BĐ; Đài PTTH BĐ (đưa tin); 

- TT. KSBT tỉnh; 

- Lãnh đạo VP + CV VPUBND tỉnh ;  

- Lưu VT, TTTH-CB, K15.                                                                                             

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

       Lâm Hải Giang     

 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-30T18:26:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Võ Thị Thanh Mai<vothithanhmai-binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-01-30T18:25:02+0700


		2021-01-30T18:43:30+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-01-30T19:01:56+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-01-30T19:02:00+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-01-30T19:02:01+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-01-30T19:02:02+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




