
         

 

Kính gửi: 

- UB.MTTQVN và các đoàn thể Thành phố; 

- Văn phòng Thành ủy và các Ban thuộc Thành ủy; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND Thành phố; 

- Trưởng Công an Thành phố; 

- Chỉ huy trưởng Ban CHQS Thành phố; 

- Chỉ huy các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn Thành phố; 

- Giám đốc Trung tâm y tế Thành phố; 

- Chủ tịch UBND phường, xã. 

 

Dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, đã nhiều ngày liền xuất 

hiện các ca nhiễm trong cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh, thành 

phố, chưa xác định được nguồn lây và có nguy cơ lây nhiễm cao tại nhiều địa 

phương trong cả nước, trong đó có thành phố Vũng Tàu.  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 7886/UBND-VP ngày 

02/8/2020 về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong tình hình mới. UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu: 

1. Thực hiện ngay những việc sau đây kể từ 00 giờ, ngày 03/8/2020 

- Tạm thời dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu 

như: quán bar, vũ trường, karaoke; các sự kiện văn hóa – thể thao tập trung đông 

người; các lễ hội, lễ nghi tôn giáo, hội chợ, hội nghị, hội thảo, hội thao chưa cấp 

thiết; lễ chào cờ vào sáng thứ Hai hàng tuần tại sân trụ sở HĐND và UBND 

thành phố Vũng Tàu (các nơi khác do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định 

nhưng không tập trung quá 30 người và phải đảm bảo các biện pháp phòng chống 

dịch). Hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ. 

- Không tập trung quá 30 người và giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại nơi 

công cộng (ngoài trường học, công sở, bệnh viện…). Đề nghị người dân thực 

hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thực hiện tốt các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh. 

- Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến 

thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn...) phải thực hiện các biện pháp 
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bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo 

thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại 

cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc. Nhà máy, công trường, cơ sở sản xuất 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động. 

- Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh phải thực 

hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ 

Giao thông vận tải như: hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ 

phương tiện, xà phòng, dung dịch sát khuẩn để hành khách rửa tay. 

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây 

dựng phương án làm việc cho cơ quan đơn vị một cách phù hợp bảo đảm an toàn 

cho cán bộ, nhân viên; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa 

cần thiết, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời gian, thời hiệu 

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

nghiệp. 

- Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự 

cần thiết phải tổ chức thì báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố để xin ý kiến cơ 

quan có thẩm quyền (Tỉnh ủy, UBND Tỉnh), đồng thời thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch: đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách; thực hiện giám 

sát về y tế; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã 

- Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung 

ương, UBND tỉnh, UBND thành phố Vũng Tàu và tình hình thực tế tại địa 

phương chủ động, có biện pháp tích cực, hiệu quả trong phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mới. 

- Phổ biến 09 biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế; 

đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh và khuyến cáo 

người dân đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác. 

- Tổ chức đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang ngay tại cửa ra vào đối 

với tất cả mọi người đến trụ sở làm việc và liên hệ công tác của các cơ quan, đơn 

vị. Đối với các cuộc họp, người dự họp phải đeo khẩu trang, hạn chế việc bắt tay, 

trao đổi ở cự ly gần; rửa tay trước và sau cuộc họp, khử khuẩn các bề mặt, các đồ 

vật tiếp xúc với người dự họp sau mỗi cuộc họp. 

3. Phòng Y tế: 

- Chủ động theo dõi sát thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh để kịp thời 

tham mưu UBND Thành phố có các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù 

hợp với từng cấp độ theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh. Chủ trì, phối hợp, đôn 

đốc các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã nghiêm túc tổ chức 

triển khai, thực hiện; Tham mưu UBND Thành phố xử lý nghiêm các trường hợp 

né tránh, thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc cố tình vi phạm các quy định, các nội 

dung chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19. 
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- Tham mưu UBND Thành phố thành lập Tổ thường trực đặc biệt chống 

dịch Covid-19 khi có dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn Thành 

phố. 

- Tham mưu UBND Thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

Covid-19 của Thành phố khi có thay đổi nhân sự; Kịp thời báo cáo các vướng 

mắc, khó khăn về UBND Thành phố để xem xét, giải quyết theo quy định. 

4. Trung tâm Y tế Thành phố 

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát 

chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận các trường hợp nhập cảnh trên địa 

bàn thành phố; đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch tại các khách sạn được 

chọn là cơ sở cách ly y tế tập trung; Không được để lây nhiễm chéo dịch bệnh 

trong các cơ sở cách ly tập trung và lây lan dịch bệnh từ các cơ sở này ra cộng 

đồng. 

- Tăng cường công tác phát hiện sớm ca nhiễm để kịp thời khoanh vùng, 

cách ly, điều trị, giảm nguy cơ lây nhiễm. 

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 cho phòng văn hóa 

và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể Thao và UBND các phường, xã 

để tăng cường tuyên truyền, vận động người dân và du khách thực hiện. 

5. Công an Thành phố  

Chỉ đạo cơ quan Công an phường, xã quản lý chặt công tác tạm trú, tạm 

vắng và cư trú trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm 

việc, lưu trú tại địa phương, đặc biệt là các cơ sở sản xuất kinh doanh, trường 

học, khách sạn; Công an phường, xã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự 

phường, xã tăng cường công tác quản lý, không để xảy ra các hoạt động gây mất 

trật tự, trị an trên địa bàn. 

6. Ban Chỉ huy quân sự Thành phố 

Phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố tăng cường công tác giám sát, 

bảo vệ an ninh, an toàn trên địa bàn và khu vực. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể 

Thao Thành phố theo chức năng nhiệm vụ 

Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân 

được biết, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Cập nhật thông tin chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và 

Đào tạo về thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành Giáo dục 

để kịp thời tham mưu UBND Thành phố. 

- Yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố thường xuyên thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; nghiên cứu, đề xuất các phương án 

tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020 – 2021 phù hợp với tình hình diễn biến 

của dịch Covid-19. 
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9. UBND các phường, xã 

Tiếp tục tuyên truyền để người dân không được chủ quan, thực hiện đúng và 

đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh; vận động nhân dân thông báo 

kịp thời cho chính quyền địa phương các trường hợp nhập cảnh trái phép trong 

cộng đồng để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Phối hợp với Trung tâm Y tế Thành phố, Trạm Y tế khẩn trương rà soát, 

nắm bắt cụ thể tình hình, lập danh sách người dân đã đến các địa điểm theo 

Thông báo khẩn số 18 của Bộ Y tế, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

trường học tổ chức đoàn tham quan, du lịch trong dịp nghỉ hè. Trên cơ sở đó triển 

khai ngay các biện pháp cách ly, kiểm tra, xét nghiệm theo quy định. 

10. Đề nghị các đơn vị Biên phòng đóng trên địa bàn  

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tàu thuyền, thuyền viên tại các cảng, 

cửa khẩu; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt lưu ý 

kiểm soát chặt chẽ Hoa tiêu lai dắt tàu nước ngoài cập cảng phải đảm bảo thực 

hiện cách ly y tế theo quy định, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trước khi lên 

bờ. 

11. Đề nghị Ủy ban MTTQVN Thành phố và các Hội, đoàn thể chính trị-

xã hội thành phố Vũng Tàu tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ, cùng với chính quyền 

tăng cường vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, 

chống dịch./. 

 

Do tính chất phức tạp của dịch bệnh Covid -19, UBND Thành phố yêu cầu 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND phường, xã căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo trên; 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo nhiệm vụ phân công; 

nếu có vấn đề phát sinh và vướng mắc, báo cáo kịp thời về UBND Thành phố - 

Ban Chỉ đạo cấp Thành phố để xem xét, kịp thời giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTr Thành ủy Vũng Tàu (b/c); 

- TTr HĐND TPVT (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND TPVT; 

- Trang Thông tin điện tử TPVT; 

- Lưu: VT-TH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 
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