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- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan HCSN thuộc Trung ương;
- UBND huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021, Công văn số 35/TTgKGVX ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Ch nh phủ về tăng cường thực hiện
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công văn số 208/VPCP-QHQT ngày
09/01/2021 của Văn phòng Ch nh phủ về việc thực hiện chuyến bay đưa công
dân Việt Nam ở nước ngoài về nước giai đoạn Quý I năm 2021 và Công văn số
72-CV/TU ngày 12/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Scan các văn bản
đính kèm), Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung
triển khai ngay các nhiệm vụ như sau:
1. Triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Ch nh
phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg, Công văn số 35/TTg-KGVX, Công văn số
208/VPCP-QHQT ngày 09/01/2021 và Công văn số 72-CV/TU ngày
12/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu trên. Đồng thời, tiếp tục quán triệt
và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ phòng, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ
đạo tại Công văn số 4710/UBND-KGVXNV ngày 01/12/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
trong tình hình mới.
2. Tăng cường công tác kiểm soát các tuyến đường bộ, đường thủy, quản
lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, bảo đảm không để xảy ra trường hợp
xuất nhập cảnh không được kiểm soát theo quy định. Thường xuyên kiểm tra,
phát hiện, x lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài đến lưu trú, cư trú
bất hợp pháp; quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm việc, lưu trú
tại địa phương, nhất là tại các doanh nghiệp, trường học, khách sạn, khu nghỉ
dưỡng…
3. Tăng cường kiểm tra các cơ sở cách ly, đảm bảo tuân thủ nghiêm các
quy định về phòng chống dịch. Thực hiện nghiêm ngặt quy định về cách ly tập
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trung và theo dõi y tế sau cách ly tập trung, các trường hợp nhập cảnh theo diện
cách ly ngắn ngày đều phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày.
4. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, x
phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định; hạn chế tập trung
đông người, hạn chế tổ chức các lễ hội. Các sự kiện tập trung đông người phải
tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch.
5. Rà soát kỹ các biện pháp, kịch bản, tăng cường kiểm tra, đôn đốc,
chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các tổ chức, đơn
vị, khu dân cư, các nơi có nguy cơ cao như siêu thị, nhà ga, trường học, bệnh
viện, doanh nghiệp, nhà máy… x lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trách
nhiệm người đứng đầu để xảy ra vi phạm.
6. Giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an ở cấp xã, phát động
phong trào quần chúng, huy động mặt trận và các đoàn thể tại cơ sở, đề nghị
mỗi người dân, từng gia đình, tổ dân phố, khu dân cư chủ động phát hiện, khai
báo về các trường hợp nhập cảnh trái phép.
7. Tiếp tục thông tin ch nh xác với liều lượng phù hợp về tình hình dịch
bệnh trong và ngoài nước, tránh gây xáo trộn dư luận và ảnh hưởng tiêu cực tới
sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác,
thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người, chủ
động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp nhập cảnh
trái phép, vi phạm quy định phòng, chống dịch; đấu tranh, ngăn chặn các thông
tin không đúng sự thật, gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Ch nh phủ;
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
- Các Huyện, Thị, Thành ủy;
- Hiệp hội Du lịch Bình Thuận;
- Báo Bình Thuận, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Các phòng, ban đơn vị thuộc VP;
- Lưu VT, KGVXNV, Việt.
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