
 

 

   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 triển khai một số biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trong tình hình mới 

 

    

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cảng Hàng không Phù Cát. 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước về cơ bản đã được 

kiểm soát; trong tỉnh, tình hình dịch bệnh cũng được kiểm soát khá tốt và tỷ lệ 

người dân được tiêm vắc xin ngày càng tăng (tính đến ngày 09/10/2021, toàn tỉnh 

đã có 437.970 người trên 18 tuổi được tiêm chủng ít nhất 1 mũi vắc xin, chiếm 

khoảng 29,12%).  

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc từng 

bước mở các chuyến bay nội địa từ ngày 10/10/2021 (trong đó có tỉnh Bình 

Định); để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc lưu trú cho người đến/về Bình Định; trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế tại 

Tờ trình số 189/TTr-SYT ngày 09/10/2021 về việc đề xuất triển khai một số biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Giao Sở Y tế, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo triển khai 

Chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Cảng Hàng không Phù Cát 

để thực hiện kiểm tra về thân nhiệt, các dấu hiệu về sức khỏe liên quan đến mắc 

COVID-19 và khai báo y tế, hướng dẫn cách ly/tự theo dõi sức khỏe đối với 

người đến/về tỉnh bằng đường hàng không.  

2. Cho phép các resort, khách sạn, nhà nghỉ... (sau đây gọi chung là các cơ 

sở lưu trú) trên địa bàn tỉnh được hoạt động khi đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Đối với nhân viên phục vụ trực tiếp tại cơ sở lưu trú: Tiêm đủ 02 liều vắc 

xin phòng COVID-19 (liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi 

bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh 

COVID-19 của cơ quan có thẩm quyền). 

b) Đối với khách lưu trú:  
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- Từ đủ 18 tuổi trở lên: tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có thẻ xanh 

trên Sổ Sức khoẻ điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin 

của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) 

hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa 

phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 của cơ quan có thẩm 

quyền).  

- Dưới 18 tuổi: có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 

72 giờ và không thuộc đối tượng phải cách y tế theo quy định. 

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

a) Chủ trì, phối hợp cùng Sở Du lịch để thẩm định, xác nhận các cơ sở lưu 

trú trên địa bàn đáp ứng điều kiện hoạt động nêu tại mục 2 Công văn này. 

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn phối hợp với các cơ sở 

lưu trú hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, yêu cầu khách đến lưu trú thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, quét mã QR CODE, thực hiện 5K, tự 

theo dõi sức khoẻ, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người theo quy 

định. 

4. Thời gian thực hiện: Kể từ 6h00 ngày 10/10/2021. 

Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực 

hiện./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ QG, VPCP, BYT (báo cáo); 

- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy; BCĐ tỉnh (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- BCHQS tỉnh; 

- TT KSBT tỉnh; 

- Báo BĐ, Đài PTTH BĐ và các 

  cơ quan báo chí (đưa tin); 

- Lãnh đạo VP+CV VP UBND tỉnh;   

- Lưu VP, K15.                                                                                               

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

        Lâm Hải Giang       
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