
   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 kéo dài thời gian thực hiện 

Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 

30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc thực hiện 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   

 

Kính gửi:   

  - Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; 

  - Công an tỉnh; 

  - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

  - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

      

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại một số tỉnh phía Nam, tại khu 

vực duyên hải Miền Trung và trong tỉnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp; số ca mắc 

tiếp tục tăng cao, lan rộng. Tại tỉnh ta, tính từ ngày 28/6/2021 đến 06 giờ 00 ngày 

13/8/2021, đã phát hiện 431 trường hợp mắc COVID-19 tại 10 huyện, thị xã, thành 

phố (trừ huyện An Lão); có 03 trường hợp tử vong; cho thấy số ca mắc tiếp tục gia 

tăng; cùng với đó là sự tồn tại của các ca nhiễm trong cộng đồng chưa được phát 

hiện, âm thầm lây lan và bùng phát dịch tại các địa phương như: An Nhơn, Tuy 

Phước, Hoài Ân, Phù Cát, sẽ làm cho công tác phòng chống dịch của tỉnh trong thời 

gian đến gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 57.929 người được tiêm 

vắc xin mũi 1 và 12.452 người đã được tiêm chủng đủ 2 mũi vắc xin.  

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch và khả năng phòng, 

chống dịch COVID-19 của tỉnh; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy 

tại Thông báo số 265-TB/TU ngày 13/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như 

sau: 

1. Kéo dài việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh được Chủ 

tịch UBND tỉnh quy định tại Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 về việc thực 

hiện 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 đến hết ngày 

25/8/2021 (trừ các địa phương đang thực hiện các quyết định của UBND tỉnh về 



2 

 
giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ). 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức và Nhân 

dân trong tỉnh nghiêm túc chấp hành các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo 

đúng Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, các Công điện 

của UBND tỉnh và các văn bản khác có liên quan.  

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện ngay việc 

xây dựng mô hình "gia đình an toàn, khu phố/thôn/xóm an toàn, xã/phường/thị trấn 

an toàn, huyện/thị/thành phố an toàn" để phòng chống dịch COVID-19, giữ vững và 

tăng thêm các khu vực không có dịch tại địa bàn.  

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo); 

- VPCP; Bộ Y tế; BCĐQG (để báo cáo); 

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

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; 

- Các thành viên BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh;  

- BCĐ PC dịch COVID-19 các huyện, TX, TP; 

- UBND-BCĐ PC dịch COVID-19 các xã,  

  phường, thị trấn; 

- Báo BĐ; Đài PTTH BĐ, các cơ quan  

  báo chí trên địa bàn tỉnh  (đưa tin); 

- TT. KSBT tỉnh; 

- Lãnh đạo VP + CV VPUBND tỉnh ;  

- Lưu VT, TTTH-CB, K15.                                                                                             

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

          Nguyễn Phi Long      
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