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QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh, bổ sung Quy định tạm thời các biện pháp hành chính 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” 

theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”; 

Theo đề nghị của Sở Y tế và ý kiến thống nhất của thành viên Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy định tạm thời các biện pháp hành 

chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo 

từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo 

Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

như sau: 

1. Bổ sung khoản 3 tại Điều 2 

“3. Thiết lập các Chốt kiểm soát tại các xã, phường, thị trấn vùng đỏ, 

vùng cam để quản lý việc ra/vào vùng đỏ, vùng cam theo quy định tại khoản 

1, khoản 2 Điều này và bắt buộc phải xuất trình chứng nhận tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 hoặc có giấy chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh COVID-

19 không quá 06 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm SAR-CoV-2 âm tính trong 

vòng 72 giờ. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình 

để quyết định thành lập các Chốt kiểm soát đảm bảo linh hoạt, thuận tiện trong 

quản lý và phù hợp với thực tế địa phương.” 

2. Điều chỉnh, bổ sung Điều 6 

“Điều 6. Điều chỉnh cấp độ dịch và áp dụng các biện pháp hành chính 

đối với từng cấp độ dịch 
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1. Căn cứ cấp độ dịch và tình hình dịch trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định chuyển đổi cấp độ dịch. Trong trường hợp nâng cấp 

độ dịch thì phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ cho người dân, tổ chức, 

doanh nghiệp biết, có sự chuẩn bị trước khi áp dụng. 

2. Áp dụng các biện pháp hành chính đối với từng cấp độ dịch: 

2.1. Áp dụng các biện pháp hành chính đối với từng cấp độ dịch được 

thực hiện theo quy định tại Chương III Quy định này đối với đơn vị hành 

chính cấp xã. 

2.2. Đối với các huyện, thị xã, thành phố được đánh giá cấp độ dịch 

theo cấp huyện là vùng cam (cấp 3) và vùng đỏ (cấp 4): 

- Các huyện, thị xã, thành phố vùng cam (cấp 3) và có từ một phần ba 

(1/3) số xã, phường, thị trấn (nằm rãi rác) cấp độ 3, cấp độ 4 trở lên thì áp 

dụng các biện pháp hành chính theo Điều 9 cho quy mô toàn huyện, thị xã, 

thành phố; riêng các xã, phường, thị trấn cấp độ 4 thì áp dụng các biện pháp 

hành chính theo Điều 10. 

- Các huyện, thị xã, thành phố vùng đỏ (cấp 4) và có từ một phần ba 

(1/3) số xã, phường, thị trấn cấp độ 4 trở lên hoặc có từ một phần hai (1/2) số 

xã, phường, thị trấn cấp độ 3, cấp độ 4 trở lên thì áp dụng các biện pháp hành 

chính theo Điều 10 cho quy mô toàn huyện, thị xã, thành phố. Trường hợp 

không đủ điều kiện áp dụng Điều 10 cho quy mô toàn huyện, thị xã, thành phố 

thì áp dụng Điều 9 cho quy mô toàn huyện, thị xã, thành phố và các xã, 

phường, thị trấn cấp độ 4 thì áp dụng các biện pháp hành chính theo Điều 10.” 

Điều 2. Ngoài việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều 1 Quyết định 

này, các nội dung khác của Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý. 

Thời gian áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 03/11/2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, 

ban ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- BCĐQGPCD COVID-19; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ COVID-19 tỉnh; 

- Báo BT, Đài PT-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVXNV. Hương 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Tuấn Phong 
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