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Số: 565 /SKHCN-VP
V/v tiếp tục tăng cường các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trong tình hình mới

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 03 tháng 08 năm 2020

HỎA TỐC

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc sở.
Thực hiện công văn (hỏa tốc) số 7886/UBND-VP ngày 02/8/2020 của UBND
tỉnh v/v tiếp tục tăng cường các biện pháp 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. Thực hiện ngay những việc sau đây kể từ 0 giờ, ngày 03/8/2020:
- Tạm dừng tham gia Lễ chào cờ sáng thứ Hai hàng tuần tại Trung tâm HC-CT
tỉnh. Đối với việc tổ chức chào cờ tại các đơn vị trực thuộc do thủ trưởng các đơn vị
thống nhất quyết định nhưng không tập trung quá 30 người và phải bảo đảm các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh.
- Tạm dừng các sự kiện, hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết. Trường hợp kế hoạch
tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo đã được phê duyệt thực hiện thì căn cứ tình hình
thực tế, báo cáo Lãnh đạo sở đề xuất thường trực UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- CCVC-NLĐ hạn chế tham dự các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ nghi tôn giáo
tập trung đông người, giữ khoảng cách ít nhất 2m tại nơi công cộng, thực hiện và vận
động gia đình, người thân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra ngoài và ở nơi
công cộng, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
- Thủ trưởng các phòng, đơn vị có trách nhiệm phổ biến 9 biện pháp phòng
chống dịch của Bộ Y tế; xây dựng phương án làm việc đảm bảo an toàn cho CCVCNLĐ trực thuộc; không tổ chức các cuộc họp đông người chưa cần thiết; không để
đình trệ công việc, nhất là công việc có thời hiệu theo quy định của pháp luật, các
TTHC, dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng CNTT
làm việc qua mạng, họp trực tuyến.
- Tiếp tục thực hiện việc đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang khi vào cơ
quan đối với tất cả mọi người đến làm việc hoặc liên hệ công tác; khi dự họp phải đeo
khẩu trang, hạn chế bắt tay, nói chuyện, trao đổi ở cự ly gần, rửa tay trước và sau khi
họp; tiến hành vệ sinh, khử khuẩn bề mặt, các đồ vật có tiếp xúc với người dự họp.
2. Toàn thể CCVC-NLĐ trong toàn sở tiếp tục tăng cường 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./.
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