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                                Kính gửi :  

     - Các phòng chuyên môn; 

     - Các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

     - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao các  

huyện, thị xã, thành phố 

      

Thực hiện Công văn số 8685/UBND-VP ngày 19/07/202 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh (UBND Tỉnh) về việc thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo. Tiếp tục thực hiện Công văn số 8614/UBND-VP 

ngày 18/07/2021 của UBDN Tỉnh về việc ap dụng biện pháp giãn cách xã hội trên 

địa bàn tỉnh theo (14 ngày bắt đầu từ 00 giờ ngày 19/7/2021) theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg  ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ  

 Nhằm góp phần thực hiện triệt để, quyết liệt, siết chặt các giải pháp phòng 

chống dịch COVID-19, giảm nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng để đạt kết quả 

cao nhất trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg . Giám đốc Sở Văn hóa và 

Thể thao yêu cầu Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực 

thuộc Sở quán triệt triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại 

đơn vị mình quản lý thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBDN Tỉnh tại các Công văn 

số 8685/UBND-VP, 8614/UBND-VP nêu trên, đồng thời tuyên truyền rộng rãi đến 

người thân, gia đình các quy định của Chỉ thị số 16/CT-TTg  để biết và thực hiện 

nghiêm túc. 

Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Sở quán triệt  và chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo công chức, viên chức tại đơn 

vị mình sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà phù hợp với điều kiện cụ thể, 

không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy 

định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chỉ 

những trường hợp thật sự cần thiết khác theo yêu cầu mới được xét duyệt đến làm 

việc tại công sở 

Dừng toàn bộ các cuộc họp trực tiếp tại cơ quan, hạn chế tiếp xúc, tăng cường 

làm việc, chỉ đạo trực tiếp qua điện thoại đơn vị. Chịu trách nhiệm áp dụng các 

biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn 

cho công chức, viên chức, người lao động và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu 

để xảy ra dịch bệnh lây lan. 

HỎA TỐC 



Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao các 

huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tuyên truyền nội dung văn bản của tỉnh 

(các văn bản số 8685/UBND-VP; số 8614/UBND-VP) nêu trên để Nhân dân hiểu, 

bình tĩnh, chia sẻ, nhận thức đầy đủ về tình hình dịch bệnh, công tác phòng chống 

dịch bệnh và tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả, 

ủng hộ, hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16, chỉ ra khỏi nhà trong 

trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện nghiêm 5K. Tuyên truyền vận động người 

dân không bình luận, chia sẻ các thông tin xuyên tạc, gây nghi ngờ làm bất ổn 

trong nhân dân, nhất là các hành vi, biểu hiện cực đoan, kích động có liên quan đến 

công tác phòng, chống dịch COVID-19  

Việc thực hiện Chỉ thị 16 không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn là quyền 

lợi của mỗi người dân, vì lợi ích của cộng đồng và sự phát triển kinh tế, bảo đảm 

an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đề nghị  toàn thể công chức, viên chức, người lao 

động  ngành Văn hóa thể thao và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc phối 

hợp triển khai thực hiện có hiệu quả. 

(Đính kèm Công văn số 8685/UBND-VP; Công văn số 8614/UBND-VP  của 

UBND Tỉnh) 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP3 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Trung 
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