
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
SỞ TÀI NGUYÊN VÀMÔI TRƯỜNG

Số: /STNMT-VP

V/v triển khai Thông báo kết luận
cuộc họp của UBND tỉnh tại buổi giao
ban trực tuyến về công tác phòng,

chống dịch Covid-19

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;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 563/TB-UBND ngày
27/7/2021 và Thông báo số 564/TB-UBND ngày 28/7/2021 về Kết luận của đồng
chí Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại buổi giao ban trực tuyến về công tác phòng,
chống dịch Covid-19 (Ngày 26/7/2021-27/7/2021).

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn và
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội
dung như sau:

1. Tổ chức quán triệt và nghiêm túc triển khai các ý kiến chỉ đạo của Phó
Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với tỉnh về công tác phòng,
chống dịch Covid-19 vào ngày 25/7/2021, nhất là thực hiện các biện pháp giãn
cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với phương
châm “Ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, dập dịch”.

2. Nghiên cứu các quy định chung, quy định có tính nguyên tắc của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương để linh hoạt, vận dụng
sáng tạo, bổ sung các quy định cụ thể phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị
mình, bảo đảm công tác phối hợp giữa các lực lượng phòng, chống dịch kịp thời,
thống nhất, hiệu quả.

3. Công tác phòng, chống dịch phải bám sát tình hình thực tiễn. Các khó
khăn, vướng mắc cần được tìm ra nguyên nhân và có giải pháp khắc phục cụ thể,
giải quyết nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, không để lãng phí thời gian, công sức,
nguồn lực của toàn ngành tài nguyên và môi trường.

4. Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động huy động
mọi nguồn lực vào cuộc tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Tận dụng thời
gian giãn cách xã hội còn lại để triển khai quyết liệt, siết chặt các giải pháp phòng,
chống dịch ở mức cao nhất. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác
trong công tác phòng, chống dịch; tiếp tục thực hiện "chặt ngoài, chặt trong"
không để dịch bệnh bùng phát, lây lan, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của
tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tăng cường các giải pháp
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bảo vệ, giữ vững “vùng xanh”, vùng an toàn, kiểm soát, thu hẹp triệt tiêu “vùng
đỏ”, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

5. Tuyên truyền, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động tiếp tục chia sẻ, ủng hộ, hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự
cần thiết; bảo đảm giãn cách giữa người với người và thực hiện đúng quy định
5K của Bộ Y tế, nâng cao ý thức, tự bảo vệ mình chính là bảo vệ người thân
trong gia đình mình.

6. Giao Văn phòng Sở, Tổ kiểm tra công vụ, Tổ An toàn Covid-19 xử lý kỷ
luật nghiêm các cá nhân, đơn vị để xảy ra sai phạm trong việc không chấp hành
các quy định về phòng, chống dịch và giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn và
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hải
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