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CONG HOA xA HQI CIIU NGHiA VIT NAM
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Ba Ria — Vüng Tàu, ngay45tháng 7 nám 2021

phông, chong djch bnh Covid-19
ti trii sâ cci quan, dcm vj
HOA TOC

Kmnhgüi:
- Các si, ban, ngành thuOc tinh;
-Côngantinh;
- UBND các huyn, thj xä, thành phô.
Hin nay tInh hInh djch bnh Covid- 19 trên dja bàn tinh dang din bin
hêt sirc phirc tap, so ca nhiêm tang nhanh trong nhttng ngày vüa qua. Dê bâo
dam tang cu&ng cong tác phông, chông djch bnh Covid-19 ti trii s& c quan,
dcn vj, Uy ban nhân dan tinh có kiên chi dto nhu sau:
1. Yêu cu Thñ truàng các ccr quan, dan vj:
a) Khn truang thành 1p T An toàn phOng, chng djch Covid-19, xây
dmg Phuang an và to chirc tQp huân phOng, chông djch Covid-19. Chju trách
nhim trong cong tác phOng, chông djch bnh theo quy täc 5K cüa B Y tê.
b) Tang cu&ng lam vic trirc tuyn ti nba, b trI không qua 1/2 s hrqng
can b, cong chüc, viên chirc, nguii lao dng lam vic ti trii s ca quan d thirc
hin các nhim vçi dixcic phân cong.
c) Tang cithng t ch(xc hçp trirc tuyn, di'rng toàn b các cuc h9p không
can thiêt ti ca quan cong sf1; quyêt djnh và chju trách nhim vic tO chüc các
cuc hçp ti Ca quan, dan vj mInh, hn ch so lugng tharn dir hçp, bâo darn giân
cách tôi thiêu 2m; dông thi phãi tuân thu tuyt dôi quy tác 5K cüa B Y tê.
d) Chju trách nhim quãn 1 can b, cong chüc, ,viên chirc, ngithi lao
dng, clii di tü nhà den ccr quan cong tác, không di chuyên ra ngoài nôu không
that sir can thiêt; tang cithng trao dôi cong vic qua din thoi, thu din tcr.
h?n chê tiêp xüc trong ni b ca quan và viii nguii co quan khác (/th trir&ng
hQp can thiêt, cap bach); khai báo y tê, do than nhit trixOc khi vào lam vic. Co
giãi pháp phOng, chông djch, quãn l chat chê ngu?i dua thiz, ngu?ñ cung cap
hang hóa, djch vi hr ben ngoài co quan.
e) Tirn dmg vic tip khách ben ngoài dn lien h cong tác và lam vic
tti ca quan, trir trithng hçp dc bit, khân cap ngu?ñ dimg dâu ccr quan, don vi
quyêt djnh và chju trách thim nhung phâi bo trI riêng 01 phOng hotc không
gian riêng dê tiép ngithi ngoài ccr quan den lam vic và bão dam tuân thu tuyt
dôi quy täc phOng, chông djch cüa BO Y tê.

2
g) ChU chng phi hçip vói ca quan y t tin bath phun xjt, khiir khun co
quan, dun vj mInh khi cn thiêt. Thirc hin nghiêm tüc, day dü khuyên cáo cüa
B Y té ye vic khü khuân môi trueing tai noi lam vic, báo dam môi tru?mg
thông thoáng, thithng xuyên ma cüa so phông lam vic.
2. Trr các cuc kim tra v cong tác phông, chng djch bnh Covid-19,
thiên tai, cháy no, hOa hon và các trir&ng hçp khãn cap khác, các cci quan, dun
vi tm dmg các doàn thanh tra, hem tra chua can thiêt, truèng hcip can thiêt
thanh tra, kiêm tra phài báo cáo và duçic sir dông cüa Ban Chi do phông,
chông djch bnh Covid-19 tinh, dông th?yi h.n chê so lucrng nguii tham gia và
thay dôi hmnh thirc thanh tra, kiêm tra cho phü hqp, hn chê tôi da den các fbi có
dông cOng nhân, nguai lao dng, báo dam tuân thu tuyt dôi quy tàc 5K cUa B
Y tê.
3. Cong an tinh có trách nhim chi do các T bâo v miic tiêu ti Trung
tam Hành chinh — ChInh trj tinh phái tang cumg kiêm soát, hem tra ngui den
lam vic tti Trung tam Hành chinh — Chmnh tn tinh:
- Di vói can b, cOng chüc, viên churc, ngtthi lao dng: yêu cu phãi xu.t
trInh The cong chcrc hoc giây xác nhn dang cong tác ti co quan, dun vi (co
ánh 4x6 dóng dáu giáp lai).
- Di vói ngiièri dan và doanh nghip:
+ Phái thu thp dy dñ các thông tin cüa nguai dn lien h cong tác.
+ Lien h vói cu quan, dun vj c.n lien h cOng tác d xác nh.n và chi cho
phép vào nêu diigc s1r dông cüa lath dao cu quan, dun vj.
+ Quãn l ch.t chê, kim tra than thit, khai báo y t truâc khi vào Trung
tam Hành chinh — ChInh tn tinh. Tru?ing hqp ngirai có biêu hin sot, ho, than
nhit cao... thI phãi báo cáo ngay cho Si Y tê dê bô trI each ly và dua vào
phông cha theo quy djnh, bâo dam thc hin dñng nguyen täc phông chông djch.
4. Giao Ban Quân l Trung tam Hành chInh — ChInh trj tinh:
- V sinh dçn dp, b trI d.y dñ bàn, gh a ch& bão v trixac Tri sa Van
phông Tinh üy, Trit sa Van phôngHi dOng nhân dan — Uy ban than dan tinh dê
ng1r1i dan và doanh nghip vào kiêm tra than thit và khai báo y tê.
- Tm dmg vic bào trI, báo duO'ng, saa chfta h tMng din, nuâc ti
Trung tam Hành chInh — ChInh tn tinh. Tru&ng hçip can thiêt phãi bào tn, báo
duông, si'ra chüa d bào dam yêu cau lam vic thI phài có giái pháp kiêm soát
chit chë nhân viên bão trI, bào duô'ng, süa chIra trong qua trInh lam vic (phdi
có két qua xét nghim am tInh frong ngày, khai báo y té, thy'c hin nghiêm tüc
quy täc 5K cüa Bç5 Y tê...).
- Quán l cht chê nguai lam djch vi v sinh, quét dçn, thu gom rác ti
Tnung tam Hành chinh — ChInh trj tinh, bO tn thii gian ngoài gia lam vic d
báo dam khOng tiep xüc vói can b, cong chüc, viên chuc, ngtthi lao dng lam
vic t.i các cu quan, dun vj.

Tlili'i gian dp ding ta 12 giô' 00 ngày 16 thdng 7 nàm 2021 clio dIn k/u
có thông bdo mó'i.

Uy ban nhan dan tinh yêu cu các cci quan, do'n vi có lien quan t cht'rc
quail trit th%rc hin nghiêm titc./.
No'inhân:
- Nhu trên;
- TTr. Tinhüy, 11Cr. HDND tinh (b/c);
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- BCE phông, chông djch Covid-19 tinh;
- Liru: VT, TH.
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