
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số:            /SKHCN-VP Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng       năm 2020 

V/v tăng cường công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 trong 

tình hình mới 

 

 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc sở. 

 

 
 Thực hiện công văn số 7825/UBND-VP ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh 

tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình 

mới, 

 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo thực hiện như sau: 

1. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các phòng, đơn vị và toàn thể công 

chức, viên chức và người lao động (CCVC-NLĐ) thuộc sở tiếp tục đề cao cảnh 

giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, quán triệt tinh thần “bảo vệ tốt nhất sức 

khỏe, tính mạng của mình và mọi người”, phát huy hiệu quả 4 tại chỗ trong công 

tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, 

thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban 

chỉ đạo PCDB Covid-19 tỉnh BR-VT trong việc phòng chống dịch bệnh. 

2. Tất cả CCVC-NLĐ không đi đến thành phố Đà Nẵng và những địa 

phương có dịch tại thời điểm này, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc CCVC-NLĐ 

đến và về từ những địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao. 

Rà soát ngay các trường hợp đã đến các địa điểm theo Thông báo khẩn số 

18 của Bộ Y tế (đã thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng) 

phải thực hiện ngay việc khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe, khi có triệu chứng 

bất thường như sốt, ho, khó thở,… phải thông báo ngay cho Trung tâm y tế địa 

phương (ĐT đường dây nóng 0254.3.731.282 hoặc 0962.515577) để được tư vấn, 

cách ly, xét nghiệm, điều trị theo quy định. Các trường hợp không khai báo y tế 

hoặc khai báo không trung thực sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp 

luật. 

Các trường hợp CCVC-NLĐ trở về từ thành phố Đà Nẵng từ ngày 

01/7/2020 và những địa điểm có dịch phải thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại 

nhà, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị bố trí làm việc tại nhà với hình thức phù hợp. 

3. Thủ trưởng các phòng, đơn vị rà soát các kế hoạch tổ chức sự kiện, hội 

thảo, hội nghị tập trung đông người dự kiến tổ chức trong tháng 8/2020, căn cứ 

tình hình thực tế, báo cáo Lãnh đạo sở đề xuất thường trực UBND tỉnh xem xét, 

quyết định làm cơ sở thực hiện. 

4. Toàn thể CCVC-NLĐ tăng cường đề cao trách nhiệm, chủ động tuyên 

truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh. Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ thông tin không 



đúng, thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 gây hoang mang trong 

cộng đồng. 

 

Trên đây là ý kiến của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, yêu cầu thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, CCVC-NLĐ thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên; 

- VP.UBND tỉnh (B/c); 

- GĐ, PGĐ sở; 

- Lưu VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Mai Thanh Quang 
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