
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:               /STNMT-VP 

V/v tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội 

theo Chỉ thị số 16/CT-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

 

 

Thực hiện văn bản số 11230/UBND-VP ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg. Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh trong phòng chống dịch 

bệnh Covid-19, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo như sau: 

1. Trưởng các phòng chuyên môn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc phổ biến, quán triệt tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 

11230/UBND-VP ngày 25/8/2021 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao 

động được biết và thực hiện nghiêm túc. 

2. Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trừ huyện 

Côn Đảo) trong 14 ngày, bắt đầu từ 00 giờ 00 ngày 26/8/2021. 

3. Yêu cầu tất cả công chức, viên chức, người lao động đang thường trú tại 

Thành phố Vũng Tàu và trong các vùng đỏ (vùng có nguy cơ rất cao) trên địa bàn 

tỉnh làm việc trực tuyến tại nhà (trừ nhân viên trực bảo vệ). 

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm nghiên cứu, tạo điều kiện về 

trang thiết bị, máy vi tính để công chức, viên chức và người lao động làm việc trực 

tuyến tại nhà một cách hiệu quả. 

5. Giao Trung tâm Công nghệ Thông tin tài nguyên và môi trường có trách 

nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị phương thức làm việc trực tuyến như sử dụng 

phần mềm iDesk, họp trực tuyến, … và lắp đặt trang bị máy tính (nếu có).  

 

Yêu cầu các phòng chuyên môn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên 

quan khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo./. 
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(Đính kèm theo văn bản số 11230/UBND-VP ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT-VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hải 
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