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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /STTTT-TTBCXB Bình Định, ngày   tháng 4 năm 2020 

V/v tiếp tục tuyên truyền, thực hiện các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19 cùng với phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ 

 

             

  Kính gửi:  

- Các cơ quan báo, đài, tạp chí trên địa bàn tỉnh; 

- Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa -

Thông tin -Thể thao các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Văn bản số 2606/UBND-VX ngày 23/4/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19 cùng với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ;  

Theo đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 tính đến06h00 ngày 23/4/2020: 

Trên thế giới có 2.572.603 người mắc; 178.548 người tử vong. Việt Nam có 268 

người mắc COVID-19; trong đó có 223 người đã được chữa khỏi; liên tục trong 

6 ngày qua, nước ta không có trường hợp mắc mới. Tại tỉnh ta, không có trường 

hợp nào bị mắc COVID-19.  

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: 

Đến nay, Việt Nam đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh bởi vì các cấp, các 

ngành đã có sự lãnh đạo đúng, thực thi đúng và hiệu quả. Đặc biệt Việt Nam đã 

tuyên truyền vận động cả hệ thống chính trị - xã hội tham gia đồng bộ và hiệu 

quả vào công tác phòng, chống dịch.  

Nhờ quyết tâm chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của các cấp, các ngành và 

sự chấp hành của toàn thể nhân dân mà Bình Định đã được Ban chỉ đạo Quốc 

gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ xếp vào nhóm 

tỉnh có "nguy cơ thấp"; tuy nhiên, khả năng lây nhiễm vẫn còn rất cao. 

Để nhân dân hiểu, chấp nhận tình trạng sống và làm việc trong trạng thái có 

dịch, chuyển sang giai đoạn chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng với phát 

triển kinh tế - xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

1. Các cơ quan báo chí của tỉnh  

Tăng cường thông tin các nội dung sau:  

a) Tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ được mở cửa hoạt động, trừ các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ sau: Karaoke, vũ trường, quán bar, rạp chiếu phim, nhà 

hàng tổ chức tiệc cưới, các tụ điểm vui chơi, giải trí.  
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b) Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ khi hoạt động trở lại phải thực hiện đảm 

bảo các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế, như: Đeo khẩu trang bắt 

buộc, giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu là 01 mét, phải có nơi rửa tay bằng xà 

phòng, dung dịch sát khuẩn, thường xuyên vệ sinh, lau dọn đồ dùng, phương 

tiện bán hàng, để thông thoáng nhà cửa, cơ sở kinh doanh, dịch vụ.  

Các trường hợp không thực hiện các yêu cầu, khuyến cáo của Bộ Y tế sẽ bị 

cơ quan có thẩm quyền xử phạt và quyết định tạm dừng hoạt động để đảm bảo 

phòng, chống dịch bệnh.  

c) Các cơ quan, đơn vị, địa phương được tổ chức các cuộc họp, hội nghị, 

hội thảo khi thật sự cần thiết, với quy mô phù hợp. Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị, địa phương tự quyết định và chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện các yêu cầu 

về phòng, chống dịch: Đeo khẩu trang bắt buộc, giữ khoảng cách tiếp xúc tối 

thiểu là 01 mét, phải có nơi rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, thường 

xuyên vệ sinh, lau dọn đồ dùng, phương tiện tại phòng họp.  

d) Các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể, địa phương thực hiện làm việc 

bình thường, đảm bảo thực hiện theo các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh của 

Bộ Y tế, như: Đeo khẩu trang bắt buộc khi tiếp xúc, giữ khoảng cách tiếp xúc tối 

thiểu là 01 mét, phải có nơi rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, thường 

xuyên vệ sinh, lau dọn đồ dùng, phương tiện làm việc, để thông thoáng phòng 

họp, phòng làm việc.  

e) Các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể, địa phương, cơ sở giáo dục trong 

tỉnh: Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, giải quyết 

thủ tục hành chính công để đảm bảo chủ động xử lý công việc được giao trong 

mọi tình huống; thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 

học sinh, sinh viên ai có dấu hiệu ốm, sốt thì ở nhà, không đến cơ quan, công sở, 

đơn vị, trường học và thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám và điều trị. 

f) Tiếp tục duy trì các Chốt kiểm tra, kiểm dịch y tế tại bến xe, các ga 

đường sắt, sân bay Phù Cát; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, thông tin dịch 

tễ của người đến tỉnh từ các địa phương có nguy cơ và nguy cơ cao nhằm phát 

hiện kịp thời để thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp theo quy định (cách ly 

tại nhà, tại nơi lưu trú, tại cơ quan, đơn vị, tại khu cách ly tập trung).  

g) Các hành vi vi phạm như: Không đeo khẩu trang khi ra đường và tại nơi 

công cộng, không đảm bảo khoảng cách tiếp xúc theo quy định, nhất là tại các 

cơ sở sản xuất kinh doanh, siêu thị, chợ truyền thống… sẽ bị nhắc nhở, kiểm tra, 

xử phạt. 

h) Tiếp tục việc thực hiện phân luồng, phân tuyến, sàng lọc bệnh của các cơ 

sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế và của UBND 

tỉnh. 
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i) Các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm túc khai báo y tế; có biện pháp giám 

sát, theo dõi khách lưu trú, báo ngay cho cơ quan y tế nơi gần nhất khi phát hiện 

khách có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh (ho, sốt…) để thực hiện các biện pháp 

cách ly phù hợp theo quy định. 

k) Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, thuộc thẩm quyền của Sở 

Giao thông Vận tải quản lý, tổ chức lại hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy 

liên tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. 

l) Các cơ sở giáo dục phải đảm bảo an toàn cho học sinh, học viên, sinh 

viên trên địa bàn tỉnh khi đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống 

dịch COVID-19. 

m) Các trường hợp tung tin thất thiệt, gây hoang mang trong nhân dân; các 

đối tượng cố tình chống đối thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, 

chống người thi hành công vụ sẽ bị xử lý nghiêm, kể cả xử lý hình sự. 

2. Phòng Văn hóa & Thông tin  

- Chỉ đạo, hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn xây dựng 

kế hoạch phát sóng các nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch nói trên. 

- Chỉ đạo Trung tâm VH-TT-TT tăng cường công tác tuyên truyền qua hệ 

thống đài truyền thanh cơ sở, xe tuyên truyền lưu động, đặc biệt yêu cầu nhân 

dân không chủ quan theo tinh thần Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thị, thành phố 

có kế hoạch và dành khung giờ có nhiều khán thính giả nghe đài để phát sóng 

nội dung tuyên truyền nói trên trên sóng phát thanh để thông tin đến nhân dân 

trên địa bàn.   

Nội dung Văn bản số 2606/UBND-VX được đăng tải tại mục “Tài liệu 

thông tin tuyên truyền” trên website của Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: 

http://www.stttt.binhdinh.gov.vn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc Sở (để biết); 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 
Nguyễn Thanh Mừng 

 

 

http://www.stttt.binhdinh.gov.vn/
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