
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 2021 

V/v tiếp tục thực hiện nghiêm quy 

định về phòng, chống dịch Covid-19 

 
   

      Kính gửi: 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Chi đoàn Thanh niên. 

 

  

Căn cứ Thông báo số 564/TB-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về Kết 

luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 

tại buổi giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Ngày 

27/7/2021). 

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, vừa đảm bảo thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến chỉ đạo như 

sau: 

1. Toàn thể công chức, viên chức và người lao động (CCVC-NLĐ) thuộc Sở 

tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đến người thân, gia đình thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 

16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần 

thiết; thực hiện nghiêm quy định 5K, nâng cao ý thức tự quản tại cộng đồng dân cư, tự 

bảo vệ mình chính là bảo vệ người thân trong gia đình mình, xóm làng, khu phố mình; 

kịp thời khai báo tố giác với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền những trường hợp 

người lạ, người từ nơi khác đến. 

Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động ủng hộ các nguồn 

lực tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất 

cảnh giác; tiếp tục thực hiện “chặt ngoài, chặt trong” nhằm góp phần giảm số ca mắc 

trong cộng đồng hướng đến trong thời gian ngắn nhất, không còn ca mắc trong cộng 

đồng với tinh thần vì sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. 

2. Thủ trưởng các phòng, đơn vị tổ chức, sắp xếp công việc, thực hiện nghiêm 

túc quy định số lượng người làm việc theo tinh thần công văn số 8614/UBND-VP 

ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh, cụ thể bố trí không quá 1/3 số lượng người đến làm 

việc tại cơ quan, đối với các phòng chuyên môn thuộc Sở bố trí tối đa 01 người, tăng 

cường làm việc chế độ online. Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới xét duyệt 

đến làm việc tại công sở. Riêng Văn phòng Sở chủ động bố trí luân phiên công tác văn 

thư, đảm bảo bố trí lái xe đưa đón lãnh đạo Sở, công chức các phòng đi công tác. 

3. Các Tổ An toàn Covid-19 tại các đơn vị tăng cường trách nhiệm kiểm tra, 

giám sát ngay tại cơ quan, kịp thời báo cáo những vấn đề nổi cộm hàng ngày. Tổ 

trưởng chủ động lập các nhóm “Zalo kín” để chia sẻ thông tin, văn bản có liên quan 

đến phòng, chống dịch. CCVC-NLĐ cần kịp thời thông báo, chia sẻ những thông tin 

có liên quan nhằm hỗ trợ truy vết các trường hợp F1, F2 (nếu có). Nghiêm túc không 
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chia sẻ, phát tán những thông tin không chính xác, thông tin chưa kiểm chứng liên 

quan đến tình hình dịch bệnh trên mạng xã hội. 

4. Các phòng Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khẩn trương rà soát, 

hoàn thiện Bản mô tả vị trí việc làm, Khung năng lực của vị trí việc làm trong cơ quan 

hành chính. Đồng thời nghiêm túc rà soát, tham mưu Giám đốc Sở đề xuất UBND tỉnh 

nội dung, vấn đề trong quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn cần UBND tỉnh phân 

cấp cho Sở (kể cả cho cấp huyện) theo nguyên tắc những nội dung công việc nào làm 

tốt và quy định pháp luật cho phép. Báo cáo kết quả rà soát trong tháng 7/2021. Giao 

Văn phòng Sở tổng hợp, tham mưu gửi Sở Nội vụ.  

Trên đây là ý kiến chỉ đạo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, các phòng, 

đơn vị và các đoàn thể quan tâm triển khai thực hiện đạt kết quả tốt./.  

 

Nơi nhận:                                                                      
- Như trên;                                                                      

- GĐ, PGĐ sở; 

- BCHCĐCS;  

- Lưu: VT_nnp. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Danh 
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