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BAN CHỈ ĐẠO PCD 

COVID-19 TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   /BCĐ-YT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng      năm 2021 
V/v Tăng cường thực hiện giám sát 

và khai báo y tế sau dịp  

Lễ 30/4 và 1/5 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh;  

- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. 
 

Thực hiện Công văn số 4611/UBND-VP ngày 01/5/2021 của Ủy ban Nhân dân 

tỉnh về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tình; 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong nước, nhằm 

đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập và lây nhiễm dịch 

bệnh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong tình hình hiện nay, đặc biệt trong và sau dịp Lễ 

30/4 và 1/5; Để chủ động kiểm soát, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, không 

để lây lan rộng trong cộng đồng, Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, 

thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thông báo và triển khai thực 

hiện một số nội dung như sau: 

1. Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố: 

- Nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác phòng, chống dịch. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện: Hạn chế tối đa các hoạt động 

có tập trung đông người nhất là trong dịp Lễ 30/4 và 1/5, cho dừng một số hoạt động 

tập trung đông người không cần thiết; giảm quy mô tổ chức các buổi tiệc, thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người tham gia tiệc cưới, 

lễ tang, các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng…; 

đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm 5K trong phòng, chống dịch (đeo Khẩu trang, Khử 

khuẩn, Không tập trung đông người, giữ Khoảng cách khi tiếp xúc, Khai báo y tế). 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành tăng cường kiểm tra việc thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu 

trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng và có 
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biện pháp xử lý, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, không chấp hành thực hiện 

việc đeo khẩu trang nơi công cộng. 

- Khẩn trương triển khai phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, địa phương 

tổ chức truy vết, điều tra, xử lý ổ dịch khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc 

bệnh COVID-19 theo đúng quy định. Việc tiếp nhận thông tin của người dân và lấy 

mẫu xét nghiệm sàng lọc phải thực hiện triệt để, kịp thời, thuận tiện và đảm bảo an 

toàn phòng bệnh theo quy định. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm soát chặt chẽ người ra, 

vào tỉnh từ nay đến sau Lễ 30/4 và 1/5. Yêu cầu tất cả người dân khi ra khỏi tỉnh về 

lại địa phương phải thực hiện nghiêm thủ tục phòng chống dịch theo quy định (khai 

báo y tế, xét nghiệm trường hợp về từ vùng có phát sinh dịch phải cách ly); Trường 

hợp về từ địa phương có ca bệnh đang trong thời gian giám sát, thực hiện theo hướng 

dẫn tại Văn bản số 2128/BCĐ-YT ngày 30/4/2021 của Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 

tỉnh. 

- Chỉ đạo ngành y tế địa phương bám sát tình hình, chủ động chuẩn bị đầy đủ 

nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư… cho phòng, chống dịch theo phương châm 

4 tại chỗ. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; và các 

Trường Đại học đứng chân trên địa bàn tỉnh: 

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các công tác phòng chống dịch COVID-

19 tại trường học trong và sau dịp Lễ 30/4 và 1/5: áp dụng cho các cơ sở giáo dục mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp 

học, cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học. 

- Thường xuyên yêu cầu, nhắc nhở học sinh, sinh viên, học viên thực hiện 

nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. 

- Căn cứ vào tình hình dịch bệnh thực tế, xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng 

chuyển đổi sang dạy, học trực tuyến, tránh bị động, lúng túng, kịp thời  ứng phó với 

diễn biến dịch COVID-19 trong "tình hình mới". 

3. Sở Du lịch: 

 -  Phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tăng cường kiểm soát chặt chẽ 

khách du lịch và khách đến lưu trú. Đặc biệt các địa phương có biển như: Thành phố 

Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Huyện Đất Đỏ, Huyện Xuyên Mộc. 

4. Sở Công thương: 

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-

19 tại các Chợ, Trung tâm thương mại, Siêu thị,... 
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- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra mức độ an toàn của các Chợ, 

Trung tâm thương mại, Siêu thị,... để có hướng dẫn tiểu thương thực hiện tốt công tác 

phòng dịch trong việc mua bán hàng ngày. 

5. Sở Giao thông Vận tải: 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan, đơn 

vị liên quan kiểm soát chặt chẽ phương tiện, người ra vào trên các tuyến đường giao 

thông, khu vực biên giới biển, bến cảng (đặc biệt là các cảng cá, cảng thủy nội địa), 

quan tâm các tàu thuyền, cửa ngõ của tỉnh tiếp giáp với các tỉnh, thành, địa phương 

khác. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo các phương tiện giao thông công cộng 

trên địa bàn chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 (đeo khẩu 

trang, sát khuẩn tay…). 

- Các phương tiện vận chuyển hành khách có điểm đến trên địa bàn tỉnh phải lưu 

dữ liệu hành khách để phục vụ điều tra dịch tễ khi cần thiết (Thông tin dữ liệu phải 

chính xác, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ liên lạc của từng hành khách trên từng 

chuyến xe). 

- Thông báo, đề nghị các nhà xe hạn chế di chuyển đến vùng dịch và những khu 

vực cận vùng dịch trong thời điểm này; Phổ biến cụ thể trách nhiệm của người điều 

khiển phương tiện và người phục vụ, trách nhiệm của hành khách và trách nhiệm của 

Ban quản lý/người quản lý phương tiện. 

6. Công an tỉnh: 

- Chỉ đạo cơ quan Công an địa phương quản lý chặt công tác tạm trú, tạm vắng 

và cư trú trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến cư trú, 

tạm trú bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh. Quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép 

làm việc, lưu trú tại địa phương. 

- Rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn; huy động các 

lực lượng và đoàn thể đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để kịp thời phát hiện 

các trường hợp nhập cảnh trái phép, coi người nhập cảnh trái phép như người nghi 

nhiễm bệnh để áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm những 

trường hợp không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, nhất là việc chấp 

hành đeo khẩu trang. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành y tế tiến hành kiểm soát chặt 

chẽ người ra, vào tỉnh từ nay đến sau dịp Lễ 30/4 và 1/5. Áp dụng các biện pháp nghiệp 

vụ theo dõi, thống kê, kê khai các trường hợp trở về tỉnh từ các địa phương khác. Các 

trường hợp không thực hiện khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực sẽ có 

biện pháp xử lý nghiêm. 
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- Phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm soát chặt chẽ 

các khu cách ly y tế, xử lý nghiêm các trường hợp gây rối, làm mất an ninh an toàn 

theo quy định. 

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 

- Tiếp tục tăng cường quản lý biên giới, cảng biển, quản lý chặt chẽ hoạt động 

nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép. 

8. Ban Quản lý khu công nghiệp: 

 - Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng chống dịch 

COVID-19 tại các khu công nghiệp: áp dụng cho các khu công nghiệp, nhà máy, xí 

nghiệp sản xuất, kinh doanh... 

9. Các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị: 

- Yêu cầu tất cả công chức, viên chức, người lao động khi ra khỏi tỉnh về lại địa 

phương phải thực hiện nghiêm thủ tục phòng chống dịch theo quy định (khai báo y tế, 

xét nghiệm trường hợp về từ vùng có phát sinh dịch phải cách ly); Trường hợp về từ 

địa phương có ca bệnh đang trong thời gian giám sát, thực hiện theo hướng dẫn tại 

Văn bản số 2128/BCĐ-YT ngày 30/4/2021 của Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh. 

- Tổ chức triển khai phòng chống dịch COVID-19 tại trụ sở làm việc. Cần phổ 

biến trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; khách đến thăm 

và làm việc. 

- Tổ chức tuyên truyền các hướng dẫn, các thông điệp phòng chống dịch COVID-

19 tại cộng đồng trong trạng thái "bình thường mới". 

10. Sở Thông tin và Truyền thông; Đài phát thanh - truyền hình tỉnh BRT; 

Báo Bà Rịa-Vũng Tàu: 

 - Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19, để người dân luôn đề phòng dịch bệnh nhưng không gây hoang mang. 

 - Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Yêu cầu tất cả người 

dân khi ra khỏi tỉnh về lại địa phương phải thực hiện nghiêm thủ tục phòng chống 

dịch theo quy định (khai báo y tế, xét nghiệm trường hợp về từ vùng có phát sinh dịch 

phải cách ly), Trường hợp về từ địa phương có ca bệnh đang trong thời gian giám 

sát, thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số 2128/BCĐ-YT ngày 30/4/2021 của Ban 

Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh; đồng thời thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, 

chống dịch (đeo Khẩu trang, Khử khuẩn, Không tập trung đông người, giữ Khoảng 

cách khi tiếp xúc, Khai báo y tế); Đồng thời, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc 

đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn tại nơi công 

cộng, trường hợp không chấp hành, cơ quan, đơn vị được giao quyền thực thi sẽ áp 

dụng Chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng 
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theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

 - Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các thông điệp về phòng chống dịch COVID-

19 tại cộng đồng trong trạng thái "bình thường mới". 

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi vướng mắc cần được hướng dẫn, giải 

đáp hoặc các trường hợp cần thông báo, cung cấp thông tin kịp thời, đề nghị liên hệ: 

Số điện thoại đường dây nóng: 0962.51.55.77. 

Sở Y tế, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, 

kính đề nghị các Sở, ban, ngành, Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 các huyện, thị xã, thành 

phố, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh khẩn trương 

triển khai tổ chức thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Ông Nguyễn Văn Thọ (báo cáo); 

- Ông Trần Văn Tuấn (báo cáo); 

- VP UBND tỉnh; 

- Thành viên BCD PCD COVID-19 tỉnh; 

- Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế; 

- T4G; 

- Website SYT; 

- Lưu VT-NV. 
 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 
 

Phạm Minh An 

(Giám đốc Sở Y tế) 
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