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  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 
Về việc tiếp tục triển khai thực hiện 

các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã. 

 

 

Kính gửi:  

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

 - Chủ tịch UBND các xã, phường. 

 

Theo Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính 

Phủ “Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc 

họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19”, Quảng Bình được 

xác định là tỉnh nằm trong nhóm địa phương có nguy cơ thấp (nhóm 3) nhưng 

tiếp giáp với tỉnh Hà Tĩnh trong nhóm nguy cơ cao và gần với Thừa Thiên Huế 

trong nhóm có nguy cơ. Hiện nay, thị xã Ba Đồn chưa có trường hợp nhiễm dịch 

bệnh Covid-19, tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp và 

dự báo sẽ còn kéo dài. Với tinh thần bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của 

Nhân dân là trên hết, đồng thời tập trung triển khai giải pháp phát triển kinh tế - 

xã hội đòi hỏi không được chủ quan, lơ là, phải nỗ lực hơn nữa, thực hiện đồng 

bộ nhiệm vụ, giải pháp vừa để phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất, vừa 

thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.  

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các cấp, 

các ngành, tổ chức, cá nhân trong toàn thị xã tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-

TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao 

điểm phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 

của Văn phòng Chính phủ “Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch 

Covid-19” và Thông báo số 2328-TB/TU ngày 17/4/2020 thông báo ý kiến của 

Thường trực Tỉnh ủy về một số quy định để tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 641/UBND-KGVX 

ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào các biện pháp cụ 

thể sau đây: 

1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp chung trong phòng, chống dịch 

(áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân). 

- Người dân không nên ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết; nếu cần đi 

ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, nhất là khi đi đến các khu vực có khả năng tiếp 

xúc với nhiều người, đặc biệt là người dân khi đi chợ dân sinh, đi mua sắm ở 

cửa hàng, siêu thị…;  

- Thực hiện vệ sinh, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch 

diệt khuẩn. 
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- Giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người khi giao tiếp và tại 

các nơi, địa điểm công cộng. 

- Khuyến cáo người già, người có bệnh nền, bệnh mãn tính, người dễ bị 

lây nhiễm hạn chế đến địa điểm đông người để tránh nhiễm bệnh. 

- Triển khai thực hiện phun, xịt, tiêu độc, khử trùng tại các cơ quan, trụ sở 

làm việc, nhà máy, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị… theo 

đúng quy định. 

2. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động 

- Đón tiếp khách tham quan, du lịch tại các khu, điểm du lịch, các di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. 

- Hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 phòng; không tụ 

tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. 

- Dừng các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng có tập trung từ 20 người trở lên; 

không tụ tập quá 10 người trở lên trong và ngoài khuôn viên các cơ sở tôn giáo. 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn: cơ sở thẩm 

mỹ, phòng gym, phòng yoga, võ thuật, quán bar, vũ trường, karaoke, bida, 

massage, các tụ điểm vui chơi, giải trí, các rạp chiếu phim, tiệm game, tiệm 

Internet công cộng, các điểm ăn, uống tập trung từ 20 người trở lên,… 

- Các dịch vụ vận chuyển hành khách đi hoặc đến các tỉnh/thành phố 

trong nhóm nguy cơ cao và nguy cơ. 

- Tiếp tục dừng cấp giấy phép cho thuyền viên người nước ngoài đi bờ tại 

cửa khẩu Cảng Gianh. 

3. Những hoạt động được phép nhưng phải thực hiện các biện pháp 

phòng bệnh bắt buộc chung theo khuyến cáo của cơ quan y tế và Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. 

- Các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở 

kinh doanh, dịch vụ buôn bán các mặt hàng phục vụ trực tiếp nhu cầu thiết yếu 

của người dân; hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư và nguyên vật 

liệu phục vụ sản xuất, công trình xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

không phục vụ tại chỗ được tiếp tục hoạt động. 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ nhưng phải đảm bảo không quá 10 

người ngồi tại địa điểm kinh doanh trong một thời điểm và cách nhau 2m. 

- Các hoạt động thể dục, thể thao không quá 10 người và giữ khoảng cách 

theo quy định. 

- Vận động, khuyến khích người dân tổ chức hiếu, hỷ theo nghi lễ truyền 

thống tại nhà không quá 20 người. 

- Hoạt động vận chuyển hành khách trong nhóm nguy cơ thấp: 

+ Đối với phương tiện đăng ký từ 5 chổ trở xuống: Chỉ được phép chở 01 

người (không kể lái xe), trừ trường hợp xe chở bệnh nhân cấp cứu, tai nạn, thai 

sản,… bệnh nhân ra viện thì được thêm 01 người. 

+ Đối với phương tiện đăng ký từ 6 đến 9 chổ: Chỉ được phép chở không 

quá 02 người (không kể lái xe) trừ trường hợp xe chở bệnh nhân cấp cứu, tai 

nạn, thai sản,… bệnh nhân ra viện thì được thêm 01 người. 
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+ Đối với phương tiện đăng ký từ trên 9 chỗ ngồi chỉ được vận chuyển tối 

đa không quá 50% số chỗ ngồi theo đăng ký nhưng không quá 20 người. Bố trí 

ngồi giãn cách giữa các ghế, đảm bảo vệ sinh phòng dịch theo quy định. 

- Các loại hình vận tải hàng hóa được hoạt động bình thường, nhưng phải 

đảm bảo các biện pháp vệ sinh phòng dịch theo quy định của ngành y tế và 

hướng dẫn của ngành giao thông vận tải. 

- Đối với phương tiện vận tải xuất nhập khẩu có phép kinh doanh phải 

thực hiện đúng quy định và hướng dẫn về phòng chống dịch tại cửa khẩu quốc tế 

Chalo. 

- Các loại hình vận tải khác thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 

3655/BGTVT-VT ngày 16/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai 

kết luận của thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 

16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ. 

Các hoạt động nói trên phải đảm bảo thực hiện các quy định về phòng 

chống dịch bệnh theo quy định. 

4. Tiếp tục duy trì các giải pháp phát hiện, cách ly những người 

đến/trở về thị xã Ba Đồn từ vùng có dịch 

- Phòng Y tế, Công an thị xã, UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường 

thực hiện các nội dung về công tác giám sát, rà soát người đến/trở về từ vùng 

dịch tại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, thị xã; Ban chỉ đạo phòng chống 

Covid-19 của tỉnh, của thị xã đã ban hành; thường xuyên cập nhật, nắm thông 

tin từ Bộ Y tế, từ các tỉnh, huyện bạn và trong nhân dân để kịp thời phát hiện các 

trường hợp đến/trở về thị xã Ba Đồn từ các tỉnh, thành phố có người mắc Covid-

19; trên cơ sở đó 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. 

- Các địa phuwng, đơn vị rà soát, yêu cầu hoàn thành việc khai báo y tế 

theo quy định; Phòng Văn hóa thông tin sớm hoàn thành các tính năng tổng hợp, 

phân tích, chia sẽ, khai thác các dữ liệu đã cập nhật. 

5. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cách ly, giám sát các đối tượng có 

yếu tố dịch tễ 

- Ban chỉ huy Quân sự thị xã phối hợp với Phòng Y tế, Đồn Biên phòng 

cử Khẩu Cảng Gianh, Công an thị xã chỉ đạo các Khu cách ly tập trung tiếp tục 

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

ly; xử lý nghiêm các trường hợp di chuyển từ phòng này sang phòng khác, tụ tập 

không tuân thủ quy định cách ly; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường 

hợp đưa các thực phẩm, hàng hóa không được phép vào khu cách lý; phối hợp 

với các địa phương trong việc bàn giao những người đã hết hạn cách ly tập trung 

đảm bảo đầy đủ hồ sơ, thủ tục. 

- Giám sát chặt chẽ việc cách ly y tế tại các khu cách tập trung trên địa 

bàn và những người cách ly tại nhà; tổ chức quản lý, giám sát việc tiếp tục cách 

ly, theo dỏi sức khỏe thêm 14 ngày đối với các người đã hoàn thành cách ly tập 

trung 14 ngày trở về địa phương. 
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6. Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị và các đơn vị sự 

nghiệp trong thị xã, ngoài việc thực hiện các biện pháp bắt buộc chung cần 

thực hiện 

- Hạn chế tối đa các cuộc họp trực tiếp có tập trung đông người, trừ 

trường hợp thật sự cần thiết nhưng phải đảm bảo giãn cách xã hội, vệ sinh phòng 

dịch, bố trí không quá 20 người nguồi chung 01 phòng họp; khuyến khích tổ 

chức các cuộc họp trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần 

mềm để tổ chức hội, họp. 

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn làm việc bình 

thường nhưng phải tuân thủ những quy định bắt buộc chung trong phòng chống 

dịch. Căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, thủ trưởng các đơn vị quyết 

định cách thức làm việc, giảm số lượng người làm việc nhưng phải đảm bảo xử 

lý công việc đạt hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Phòng Giáo dục –Đào tạo tiếp tục cho học sinh nghỉ học cho đến khi có 

chủ trương mới; đồng thời, căn cứ chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo 

dục – Đào tạo tỉnh và dịch bệnh trên địa bàn thị xã để có phương án tổ chức học 

tập hợp lý cho học sinh; khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học trực tuyến; có phương án phòng, chống dịch trong trường học, đảm bảo an 

toàn cho học sinh khi đến trường. 

7. Công tác kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm 

- Đối với các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, doanh nghiệp, 

hộ gia đình có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng, chống 

dịch khi thực hiện các hoạt động. Khi lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện vi 

phạm các biện pháp phòng, chống dịch thì người đứng đầu, chủ các cơ sở, doanh 

nghiệp và hộ gia đình và cá nhân vi phạm phải bị xử lý theo quy định. 

- Các cơ quan chức năng; Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức kiểm 

tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục, nếu phát hiện các trường hợp vi phạm các 

biện pháp phòng, chống dịch phải xử phạt nghiêm. Chỉ đạo Ban Quản lý các chợ 

dân sinh thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc đeo khẩu trang, phối hợp các cơ quan 

chức năng xử phạt các trường hợp vi phạm. 

- Công an thị xã triển khai có hiệu quả kế hoạch tấn công trấn áp tội 

phạm, nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là trong thời 

điểm phòng, chống dịch hiện nay đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ 

tính mạng và tài sản của nhân dân 

- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Công an thị xã tăng cường tuần 

tra, chốt chặn, siết chặt quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu, ngăn 

chặn buôn lậu thiết bị y tế, nhất tại cửa khẩu Cảng Gianh. 

- Phòng Văn hóa thông tin chỉ đạo Đài Truyền thanh- Truyền hình, Trung 

tâm Văn hóa thông tin và hệ thống đài truyền thanh các xã, phường đẩy mạnh 

truyền thông phòng, chống dịch; phối hợp với Công an thị xã tăng cường kiểm 

tra, giám sát, quản lý các hoạt động thông tin truyền thông, xử lý nghiêm các 

hành vi bịa đặt tung tin sai sự thật. 

8. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, ngành, đơn vị trong thị xã 

theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện. 
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- Tổ chức tuyên truyền phổ biến các nội dung tại công văn này cho nhân 

dân biết, thực hiện. 

- Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp 

không tụ tập đông người; hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết nhất là người 

trên 60 tuổi và trẻ em; khi ra khỏi nhà trong trường hợp bắt buộc phải đeo khẩu 

trang, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách, tránh tiếp xúc gần và chủ động 

các biện pháp phòng, ngừa dịch bệnh. 

- Quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên gương mẫu, thực hiện nghiêm các nội dung của công văn; nếu phát hiện vi 

phạm ngoài việc xử phạt, đề nghị báo ngay về thủ trưởng cơ quan, đơn vị có 

người vi phạm để xử lý theo quy định và báo cáo Chủ tịch UBND thị xã. 

- UBND các xã, phường chỉ đạo, thông báo ngay nội dung công văn này 

trên hệ thống truyền thanh cơ sở, xe lưu động thuộc phạm vi quản lý và các 

phương tiện thông tin khác. 

- Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã, Cổng thông tin điện tử thị xã 

đăng tải các nội dung tại công văn này. 

9. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức 

đoàn thể phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng để tăng cường tuyên truyền, 

vận động nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của 

Trung ương, của Tỉnh và Thị xã. 

10. Chế độ thông tin, báo cáo 

Hàng ngày, các phòng, ban, đơn vị, ngành, đoàn thể; UBND các xã, 

phường báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công văn này về Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 thị xã (qua phòng Y tế); Phòng y tế - Cơ quan 

thường trực ban chỉ đạo Covid-19 thị xã tổng hợp tình hình thực hiện công văn 

báo cáo UBND thị xã; căn cứ tình hình thực tế để tham mưu, đề xuất UBND thị 

xã xem xét, chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. 

Các biện pháp, phòng, chống dịch tại Công văn này có hiệu lực thực hiện 

kể từ ngày ký và được phổ biến rộng rãi cho các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sỹ 

và nhân dân trong thị xã để tổ chức thực hiện cho đến khi có chỉ đạo mới. 

Yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, ngành, đoàn thể trong thị xã; 

Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT HĐND thị xã; UBMTTQVN thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- TV BCĐ PC dịch Covid-19 thị xã; 

- CVP HĐND-UBND thị xã; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

           Đoàn Minh Thọ 
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