
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 giãn cách xã 

hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ 
 

     

Kính gửi: Các phòng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc Sở 

 

Ngày 31/7/2021 Thủ tướng Chính phủ có công điện số 1063/CĐ-TTg về phòng, 

chống dịch Covid-19; Văn phòng Chính phủ có công văn số 5255/VPCP-KGVX ngày 

31/7/2021 v/v bổ sung nội dung Công điện số 1063/CĐ-TTg. 

Thực hiện công văn số 9579/UBND-VP ngày 31/7/2021 của UBND tỉnh v/v tiếp 

tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ, đồng thời tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 

9292/UBND-VP ngày 27/7/2021 v/v tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng 

đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, 

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

1. Công chức, viên chức và người lao động (CCVC-NLĐ) nghiêm túc chấp hành, 

đồng thời phổ biến đến gia đình, người thân kể từ 00 giờ 00 ngày 01/8/2021 không 

được di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú, “ai ở đâu ở đấy” (Trừ những người 

được chính quyền cho phép) cho đến khi kết thúc thời gian giãn cách đang thực hiện. 

Tiếp tục thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh từ 00 giờ 00 ngày 02/8/2021 

đến hết ngày 15/8/2021. 

CCVC-NLĐ chỉ được đi từ nhà đến cơ quan làm việc theo Kế hoạch công tác, 

Lịch làm việc của phòng, cơ quan, đơn vị được Lãnh đạo Sở phê duyệt. Trong thời 

gian làm việc tại cơ quan phải tuyệt đối tuân thủ biện pháp 5K, hạn chế tiếp xúc với 

người ngoài cơ quan. 

Khuyến cáo CCVC-NLĐ và người trong gia đình hạn chế tối đa ra khỏi nhà. 

Trường hợp mua sắm lương thực, thực phẩm và các vật dụng thiết yếu thì hạn chế đến 

các cửa hàng, tiệm tạp hoá không đảm bảo an toàn phòng chống dịch, khuyến khích sử 

dụng mua sắm theo hình thức đặt hàng các siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ có dịch vụ 

shipper. Khi nhận hàng cần thực hiện tốt các biện pháp khử khuẩn để đảm bảo an toàn. 

2. Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt đến CCVC-NLĐ 

thuộc quyền thực hiện nghiêm, triệt để, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh 

tại công văn số 8614/UBND-VP ngày 18/7/2021 và các quy định phòng, chống dịch 

Covid-19.  

Tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo thực 

hiện nghiêm “4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ 

là, mất cảnh giác; tiếp tục thực hiện “chặt ngoài, chặt trong” nhằm góp phần không 

để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng với tinh thần vì sức khỏe, tính mạng 

của CCVC-NLĐ, gia đình, người thân và của Nhân dân.  
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Trong đó yêu cầu người đứng đầu các phòng, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện 

tốt một số nội dung chủ yếu như sau: 

- Chịu trách nhiệm tổ chức làm việc tại nhà phù hợp với điều kiện cụ thể của 

mình, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo 

quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.  

- Xây dựng Kế hoạch công tác, Lịch làm việc tuần theo tinh thần bố trí không quá 

1/3 số lượng người đến làm việc tại cơ quan, tăng cường làm việc chế độ online. Đối 

với các phòng chuyên môn thuộc Sở trường hợp cần thiết thì bố trí tối đa 01 

người/ngày làm việc tại cơ quan. Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới xét duyệt 

đến làm việc tại công sở.  

- Đối với Văn phòng Sở: Chủ động bố trí luân phiên công tác văn thư; bố trí trực 

nhân viên lái xe đảm bảo phục vụ đưa đón công chức đi công tác (có văn bản cụ thể để 

thuận tiện đi lại). Công chức Sở có nhu cầu sử dụng xe phục vụ công tác thì thông báo 

đến Chánh Văn phòng biết để chủ động bố trí xe đưa đón.  

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 nắm bắt thông tin các trường hợp CCVC-NLĐ nghi 

ngờ lây nhiễm bệnh, các trường hợp diện F1, F2 theo văn bản xác định của cơ quan có 

thẩm quyền. CCVC-NLĐ khi có biểu hiện nghi nhiễm hoặc thuộc các trường hợp xác 

định là F1, F2 hoặc trường hợp đang truy vết liên quan đến ca bệnh, có trách nhiệm 

báo cáo kịp thời với Tổ trưởng hoặc Tổ phó biết để xử lý. 

4. Những nội dung có liên quan đã chỉ đạo tại công văn số 634/SKHCN-VP và 

635/SKHCN-VP ngày 21/7/2021, công văn số 640/SKHCN-VP ngày 22/7/2021, công 

văn số 666/SKHCN-VP ngày 29/7/2021 và một số văn bản khác của Sở Khoa học và 

Công nghệ, yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị, CCVC-NLĐ tiếp tục triển khai thực 

hiện, hoàn thành đúng thời hạn. Giao Văn phòng Sở đôn đốc, tổng hợp, tham mưu 

Giám đốc Sở phê bình hoặc xử lý theo quy định đối với các phòng, cơ quan và cá nhân 

thiếu trách nhiệm, không nghiêm túc thực hiện, để xảy ra chậm trễ ảnh hưởng đến tiến 

độ chung của Sở. 

Trên đây là ý kiến của Giám đốc Sở, yêu cầu thủ trưởng các phòng, cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Đồng thời đề nghị lãnh đạo các đoàn thể sở 

quan tâm, phối hợp, vận động CCVC-NLĐ, đoàn viên thực hiện tốt nội dung nêu 

trên./. 

 

Nơi nhận:                                                                      
- Như trên; 

- VP.UBND tỉnh (B/c); 

- Đảng ủy Sở (B/c);                                                                    

- GĐ, PGĐ Sở; 

- BCHCĐCS; Chi đoàn Sở;  

- Lưu: VT_nnp. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Danh 
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