
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BÀ RỊA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VP 

V/v tiếp tục tăng cường công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên  

địa bàn thành phố 

Bà Rịa, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

 Kính gửi:   

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 TP; 

- Các cơ quan, ban ngành thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 Đồng kính gửi: Ủy ban MTTQVN thành phố và các đoàn thể. 
 

Thực hiện Công văn số 1054-CV/TU ngày 08/6/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa- 

Vũng Tàu; Công văn số 7011/UBND-VP ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh; Công 

văn số 514-CV/TUBR ngày 14/6/2021 của Thành ủy Bà Rịa về việc tăng cường 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. 

UBND thành phố yêu cầu: 

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

khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, Thành ủy và UBND thành phố; tăng cường kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện khai báo y tế bắt buộc khi từ các địa phướng, vùng có dịch, ổ dịch về 

thành phố; xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo hoặc khai báo không trung 

thực theo đúng quy định pháp luật; kịp thời truy vết, khoanh vùng và tổ chức cách 

ly ngay khi phát hiện các trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm và người trở về 

thành phố từ các địa phương, vùng có dịch, ổ dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp ra, vào 

thành phố. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc phân cấp, phân quyền trong kiểm 

tra, xử lý gắn với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm do lơ 

là, chủ quan. 

2. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể tăng cường 

phổ biến, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân 

nghiêm túc thực hiện các biện phòng chống dịch theo đúng quy định và hướng dẫn 

của ngành Y tế, nâng cao ý thức về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong bảo vệ 

sức khỏe và tính mạng của gia đình, cộng đồng và xã hội. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- TTr TU, TTr HĐND TP (báo cáo);  

- CT, các PCT UBND TP (để biết); 

- Chánh, Phó Chánh VP TP (để biết); 

- Lưu: VT-TH (VQ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Đặng Huy Quang 

 

HỎA TỐC 
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