
   ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       THỊ XÃ BA ĐỒN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

        Số:          /UBND                            Ba Đồn, ngày           tháng          năm 2020 
V/v thực hiện các biện pháp  

phòng chống dịch Covid -19  

 trên địa bàn thị xã Ba Đồn 

 

  Kính gửi:  

        - Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid -19 thị xã; 

        - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã; 

        - Các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn thị xã;  

        - Chủ tịch UBND các xã, phường. 

  

Thực hiện Công văn số 1293/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của UBND 

tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19,  

để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch, đồng thời tiếp tục 

duy trì và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã; Chủ tịch Ủy 

ban nhân các xã, phường trên địa bàn thị xã tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm 

các quan điểm, nguyên tắc, phương châm, các văn bản chỉ đạo, điều hành của 

Bộ, ngành Trung ương, Sở, ngành của Tỉnh: 

a) Thống nhất cả về nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm 

"Chống dịch như chống giặc", huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị 

và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính 

trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban nhân dân thị 

xã. 

b) Kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch: "Ngăn chặn, 

phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch theo phương châm "4 tại chỗ"", 

tuyệt đối không lơ là, chủ quan nhưng cũng không hoang mang, lo lắng. 

c) Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn thị xã phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch. 

2. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân các 

xã, phường trên địa bàn thị xã tiếp tục thực hiện các biện pháp: 

a) Khẩn trương rà soát, giám sát những người từ Thành phố Đà Nẵng và 

các vùng có dịch khác về hoặc đến trên địa bàn thị xã Ba Đồn từ ngày 17/8/2020 

đến nay;  yêu cầu những trường hợp này khai báo y tế và kịp thời cách ly tại nhà 

hay nơi cư trú; tổ chức giám sát đúng quy định, Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn 

thực hiện việc lấy mẫu đối với những trường hợp có các triệu chứng sốt, ho, khó 



thở để gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm SARS-CoV-2. Ban Chỉ 

đạo phòng, chống Covid -19 thị xã tổ chức việc cách ly tập trung các trường hợp 

có tiếp xúc với các bệnh nhân Covid -19 theo hướng dẫn của Trung ương, của 

Tỉnh. 

b) Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân chủ động đeo khẩu 

trang khi ra ngoài, chú trọng việc sát khuẩn tay, giữ khoảng cách tối thiểu 01 

mét khi tiếp xúc. 

c) Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, khách sạn, 

cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê), các hoạt động thể dục thể thao, 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh phục vụ 

du lịch...trên địa bàn thị xã, cần thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như 

trang bị khẩu trang phòng hộ cho nhân viên; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để 

rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc. 

d) Tăng cường hoạt động siết chặt kiểm soát chặt chẽ dòng người di 

chuyển từ các cửa khẩu, đường mòn, biên giời vào địa bàn thị xã; không cấp 

phép cho thuyền viên nước ngoài đi bờ tại cảng gianh. 

e) Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh, liên 

huyện, nội thị phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như: hành khách và 

lái, phụ xe phải đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, vật dụng để rửa tay, 

sát khuẩn cho hành khách. Khi kết thúc hành trình và hàng ngày, xe phải được 

khử khuẩn bề mặt mới được vận chuyển tiếp và các quy định khác.  

3. Phòng Y tế, Công an thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Đồn Biên 

phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục chỉ đạo 

tăng cường công tác giám sát, rà soát người đến và trở về từ vùng dịch; thường 

xuyên cấp nhật, nắm thông tin từ các bản tin thông báo của Bộ Y tế, UBND tỉnh, 

Sở Y tế và trong nhân dân để phát hiện kịp thời các trường hợp đến và trở về thị 

xã Ba Đồn từ các tỉnh, thành phố có người mắc Covid-19; khẩn trương tổ chức 

theo dõi y tế, áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp đối với tất cả các trường 

hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại "vùng dịch" về cư trú 

trên địa bàn thị xã; tiếp tục thực hiện khai báo y tế, giám sát y tế đủ thời gian 

quy định. 

4. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã phối hợp với Phòng Y tế thị xã, Công an 

thị xã tham mưu, giúp UBND thị xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid -19 thị 

xã chỉ đạo việc chuẩn bị sẳn sàng các cơ sở cách ly tập trung của thị xã, tiếp tục 

thưc hiện đầy đủ các quy định về tiếp nhận, cách ly, xác nhận hoàn thành cách 

ly; xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ đúng quy định cách ly. 

5. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với 

các lực lượng có liên quan kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất, nhập cảnh tại 

cảng biển; duy trì các tổ, chốt tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát địa bàn 

biên giới; quản lý chặt người ra vào địa bàn khu vực biên giới, vùng biển; phối 

hợp kiểm tra y tế, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, ngăn chặn 

hoạt động xuất nhập cảnh, đưa người vượt biên trái phép.  



6. Công an thị xã, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Ủy ban nhân 

dân các xã, phường tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm soát các trường 

hợp nhập cảnh vào địa bàn thị xã; tổ chức rà soát tất cả các trường hợp nhập 

cảnh trái phép trên địa bàn, coi các trường hợp nhập cảnh trái phép như các 

trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để áp dụng biện pháp cách ly y tế và xử lý theo 

quy định. 

7. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị; Ủy ban nhân dân các xã, phường 

trên địa bàn thị xã tiếp tục hướng dẫn, đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị mình; tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm 

quy định trong thực hiện công tác phòng, chống dịch, kể cả xử lý hình sự (nếu 

có). 

8. Phòng Văn hóa -Thông tin; Đài Truyền thanh -Truyền hình thị xã phối 

hợp chặt chẽ với Phòng Y tế, các đơn vị liên quan trên địa bàn tăng cường công 

tác tuyên truyền; cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, công khai, minh 

bạch về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid -19; tiếp tục 

tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của 

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid - 19, Bộ Y tế, các Bộ, ngành 

Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh, Sở Y tế và chính 

quyền địa phương; thông tin định hướng để tránh gây bi quan, sợ hãi hoặc kỳ thị 

với người mắc bệnh; đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, xấu độc về 

tình hình dịch bệnh trên không gian mạng. Phối hợp với Công an thị xã phát 

hiện và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi thông tin sai trái, 

không chính xác về tình hình dịch bệnh gây hoang mang, lo lắng trong nhân 

dân. 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã chỉ đạo các tổ chức 

thành viên phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường vận động nhân dân 

nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã; các cơ 

quan Trung ương, Bộ, Ngành, Tỉnh đóng trên địa bàn thị xã; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên;                                                                                        
- BCĐ PC Dịch Covid -19 tỉnh 

- Sở Y tế;                                                                                         

- TT Thị ủy; TT HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT, YT.                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 Đoàn Minh Thọ  
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