
       

              

              Kính gửi:            

- Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc huyện; 

- Các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn  huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, trung ương trên địa bàn huyện; 

- Các điểm sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn huyện; 

- Các Đội/Chốt kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch Covid-19  

  trên địa bàn huyện; 

- Trưởng 09 khu dân cư. 
 

 

Thực hiện Công văn số 15467/UBND-VP ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; để triển khai 

trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Quy định chung 

- Thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử khuẩn - 

Khoảng cách - Không tập trung đông người - Khai báo y tế”; mọi người có trách 

nhiệm khai báo y tế trung thực và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh do 

khai báo không trung thực. 

- Khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi, đau họng, mất vị 

giác… phải liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, không được tự ý 

mua thuốc chữa bệnh. 

2. Đối với các cơ quan, công sở 

- Tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc. 

- Thực hiện quản lý thông tin người vào/ra bằng mã QR. 

- Người đứng đầu chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai áp dụng 

phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. 

3. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên 

địa bàn huyện 

- Xây dựng phương án hoạt động đảm bảo công tác phòng, chống dịch của 

đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các Bộ, ngành trung ương.  

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

Số:            /UBND-VP 

 
V/v triển khai thực hiện  Công văn số 

15467/UBND-VP ngày 15/10/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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- Tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại nơi làm việc. Thực 

hiện quản lý thông tin người vào/ra bằng mã QR. 

4. Trách nhiệm của Chủ doanh nghiệp 

Chủ doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ, sản xuất, kinh doanh được hoạt động phải có 

phương án, kế hoạch đảm bảo công tác phòng chống dịch tại đơn vị theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế và Bộ ngành Trung ương; tuân thủ và chịu trách nhiệm theo quy định về 

công tác phòng chống dịch trong quá trình hoạt động. 

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Phòng Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu UBND 

huyện xây dựng “Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19” với lộ trình cụ thể, khả thi, bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện trong thời gian tới; hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp y tế 

đối với người từ các địa phương khác về huyện Côn Đảo và ngư dân từ các ghe/tàu 

cá lên bờ. 

- Căn cứ vào hướng dẫn về các tiêu chí, phân loại, đánh giá cấp độ dịch và 

các biện pháp chuyên môn của Bộ Y tế để đánh giá cấp độ dịch và tình hình dịch 

trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp 

phòng chống dịch của người cách ly tại nhà/nơi lưu trú và phải chịu trách nhiệm 

trước UBND huyện về các hoạt động này. 

- Tổ chức chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thẩm định và 

tham mưu phê duyệt phương án hoạt động của các đơn vị đảm bảo quy định về 

phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế. 

5.2. Trung tâm Y tế quân dân y 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế trên địa 

bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, đào tạo nhân lực 

đáp ứng với thu dung, cấp cứu và điều trị bệnh nhân. 

- Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 an toàn, hiệu quả, xây dựng lộ 

trình tiêm vắc xin cho trẻ em và tiêm tăng cường theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Thực hiện các hướng dẫn của Sở Y tế đối với việc xét nghiệm, cách ly, 

theo dõi y tế người đến từ vùng dịch và các địa phương khác. 

5.3. Phòng Kinh tế 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND 

huyện kế hoạch hoạt động giao thông vận tải, lưu thông hàng hóa, bảo đảm liên tục 

chuỗi cung ứng sản xuất, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19. 
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- Phổ biến hướng dẫn, giám sát việc thực hiện của các cảng biển, cảng thủy 

nội địa trong quản lý công nhân, người lao động và triển khai các hoạt động theo 

quy định. 

- Hướng dẫn các hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông, đảm 

bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 

- Phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của doanh 

nghiệp, siêu thị, chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh trong công tác phòng chống dịch 

bảo đảm an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn và buộc dừng hoạt động nếu 

không thực hiện đúng, đầy đủ quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến hướng dẫn, 

giám sát việc thực hiện của các cảng cá, các hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp đảm 

bảo cho công tác phòng chống dịch trong sản xuất kinh doanh. 

5.4. Đồn Biên phòng Côn Đảo 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục duy trì hoạt động 

của các Chốt kiểm soát liên ngành, đảm bảo khoa học, hiệu quả.  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát 

chặt chẽ đối với ghe/tàu cá, ghe/tàu vận chuyển hàng hóa,... 

5.5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao 

- Tăng cường tuyên truyền tạo đồng thuận, niềm tin xã hội; thúc đẩy tính tự 

giác, tích cực của người dân trong phòng chống dịch, hướng dẫn các biện pháp 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 nâng cao nhận thức 

của người dân trong tình hình mới. 

- Tuyên truyền người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin (PC-

COVID, Sổ Sức khỏe điện tử, VNEID...) để khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng vắc 

xin, sử dụng mã QR cá nhân trên các ứng dụng này khai báo vào/ra tại các địa 

điểm công cộng. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa, thể thao bảo đảm an 

toàn phòng, chống dịch Covid-19. 

5.6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện “Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19” với lộ trình cụ thể, khả thi, bảo đảm kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị. 

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao, nêu cao trách nhiệm, cảnh giác 

cao, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và tăng cường kêu gọi người dân tiếp tục 

phát huy tinh thần đoàn kết, tự giác, trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành tốt biện 

pháp 5K; quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả. 

5.7. Trưởng 09 khu dân cư  
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- Tích cực vận động, tuyên truyền người dân tham gia công tác phòng, 

chống dịch tại địa bàn khu dân cư, cùng với lực lượng tuyến đầu quyết liệt triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả đã thực hiện từ trước đến nay; 

tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự giác, trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành 

tốt quy định 5K trong công tác phòng, chống dịch; thường xuyên lau rửa nhà cửa 

để giữ thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh; tuyên truyền vận động người thân, gia 

đình và mọi người xung quanh cùng đồng thuận, đồng lòng thực hiện tốt quy định 

về phòng chống dịch, tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, người thân gia đình, cộng 

đồng xã hội. 

- Tuyên truyền người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin (PC-

COVID, Sổ Sức khỏe điện tử, VNEID...) để khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng vắc 

xin, sử dụng mã QR cá nhân trên các ứng dụng này khai báo vào/ra tại các địa 

điểm công cộng. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, khu dân cư triển khai 

thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Đ/c Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- TTr: Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các 

tổ chức chính trị-xã hội huyện; 

- Văn phòng và các Ban của Huyện ủy; 

- Lưu: VT, VP. 
Q:CV2021\256 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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