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THÔNG BÁO  
Về cấp độ dịch của tỉnh Bình Thuận theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 
12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế  

 
 

Căn cứ Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc Ban 

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

COVID-19”. 

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện 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”. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh thông báo cấp độ dịch COVID-

19 của tỉnh Bình Thuận theo các tiêu chí của Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính Phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của 

Bộ Y tế cập nhật đến ngày 22/10/2021 như sau: 

Stt Đơn vị hành chính Phân loại cấp độ dịch theo Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

1 Cấp xã, phường, thị trấn 85 16 13 10 

2 Cấp huyện, thị xã, thành 

phố 

1 6 3 0 

3 Tỉnh Bình Thuận Cấp độ 2 

Chi tiết kết quả đánh giá cấp độ dịch theo biểu kèm theo. 

Đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển 

khai các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19” theo lĩnh vực và địa bàn phụ trách./. 

Nơi nhận:                                                                      KT. TRƯỞNG BAN 

- Bộ Y tế;                                                                       PHÓ TRƯỞNG BAN 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;  
- Mặt trận và các đoàn thể của tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Thành viên BCĐ PCD COVID-19; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;  

- Các TTYT huyện, thị xã, thành phố;                             PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

- Lưu VT, TTTT, KGVXNV. Hương.                                           Nguyễn Minh 
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