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Kính gửi:  

  - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 

  - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5350/UBND-

VX, ngày 10/8/2020 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; Chủ 

tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Chủ 

tịch UBND các xã, phường: 

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 thị xã 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 thị xã 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…).  

Công an thị xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương 

thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp không đeo khẩu 

trang nơi công cộng, chợ,…theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

 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. 



2 
 

 4. Phòng Kinh tế thị xã 

Phối hợp với các công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng tiêu dùng trên 

địa bàn thị xã có kế hoạch bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục 

vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân; đề phòng trường hợp dịch bệnh kéo dài. 

 5. Đội Quản lý thị trường số 1 Bình Định 

Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có hành vi găm hàng, tăng giá, 

gây bất ổn thị trường, trang thiết bị y tế giả, chất lượng kém… theo quy định của 

pháp luật, nhất là các mặt hàng vật tư y tế: Khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay 

nhanh, … 

6. Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Trung tâm Y tế thị xã 

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 phục vụ phòng, chống dịch trên địa bàn thị xã; tăng cường hướng 

dẫn chuyên môn cho nhân viên y tế để có thể xử lý phù hợp, kịp thời các trường 

hợp nhiễm bệnh (nếu có). 

7. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường 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 khỏe toàn dân NCoV, cài đặt 

ứng dụng Bluezone để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị 

lây nhiễm. 

8. UBND thị xã 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 phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Chủ tịch UBND các 

xã, phường tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

   
Nơi nhận: 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên;  

- TT. Thị ủy (b/c); 

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Các Ban XD Đảng thuộc Thị ủy; 

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 thị xã; 

- Lưu VT.  

 

 

 

 

 

Trương Đề 
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