
UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 

BCĐ PC DỊCH COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /BCĐ-VP  Vũng Tàu, ngày        tháng 8 năm 2021 

V/v tăng cường kiểm soát người dân thực 

hiện Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn 

 

 

 

                              Kính gửi:  

- Thủ trưởng, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang; 

- Bí thư, Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ đạo 

   phòng chống dịch COVID-19 17 Phường, xã; 

- Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại cuộc họp ngày 12/8/2021 với 

Ban Thường vụ Thành uỷ, UBND và BCĐ Phòng chống dịch COVID Thành phố, về 

việc tăng cường siết chặt các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-

19, để thực hiện mục tiêu đưa thành phố trở về trạng thái an toàn, không còn ca F0 

trong cộng đồng và các khu phong toả, sớm đưa Thành phố trở thành vùng xanh từ 

ngày 25/8/2021; UBND Thành phố chỉ đạo, tập trung thực hiện các nội dung như sau: 

1. Tăng cường siết chặt, triệt để việc cách ly xã hội toàn Thành phố theo tinh 

thần của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo 

của UBND thành phố Vũng Tàu tại Văn bản số 4933/UBND-VP ngày 13/7/2021 và 

Văn bản số 5408/UBND-VP ngày 31/7/2021. Quán triệt nghiêm trong việc cách ly xã 

hội, đảm bảo thực hiện triệt để đối với từng địa bàn, khu vực quản lý. Tận dụng thời 

gian thời gian giãn cách xã hội để triển khai quyết liệt, siết chặt các giải pháp phòng 

chống dịch, tại cộng đồng, trong các khu phong toả theo nguyên tắc “ai ở đâu, ở đấy”, 

áp dụng xử phạt nghiêm, mức cao nhất các trường hợp vi phạm quy định phòng chống 

dịch. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố: 

 - Chủ động bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng 

công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực 

chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các 

nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới được xét duyệt đến làm việc tại công sở, cơ 

quan, doanh nghiệp; Tổ chức cấp phát giấy xác nhận được đến cơ quan, doanh nghiệp, 

công sở làm việc có giá trị trong ngày. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán 

bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống 

dịch tại công sở.  

- Đối với các doanh nghiệp được phép hoạt động theo Chỉ thị 16/CT-TTg phải 

chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống 

dịch, trong đó có các biện pháp: thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, khử 



khuẩn, đo thân nhiệt, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy 

định, khuyến cáo của cơ quan y tế; yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các 

biện pháp tiếp xúc, giao tiếp; tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ 

tập trung người lao động; tổ chức, quản lý chặt chẽ việc đưa đón người lao động đến 

nơi làm việc bảo đảm ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh. Trường hợp không đảm 

bảo các yêu cầu trên thì dừng hoạt động.  

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã: 

- Tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi 

phạm Chỉ thị 16/CT-TTg và trong phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo kịp thời và 

đúng quy định. Chủ tịch UBND Phường, xã, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch 

Covid-19 phường, xã chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và 

Ban Chỉ đạo PCD thành phố về việc thực hiện các quy định giãn cách xã hội trên địa 

bàn mình quản lý. 

- Tăng cường hoạt động kiểm soát tại các chốt ở các tổ dân cư, các khu phố, địa 

giới hành chính Phường, xã; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của 

người dân, đảm bảo giãn cách theo đúng tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg.  

- Định kỳ báo cáo kết quả xử lý vi phạm pháp luật trong Phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn về Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố (thông 

qua Phòng y tế tổng hợp) trước 16h00 hàng ngày; 

- Kiểm soát chặt chẽ 24/24h tại các khu phong tỏa, thực hiện triệt để người cách 

ly với người, đảm bảo nguyên tắc chặt trong, chặt ngoài; Xử lý nghiêm những trường 

hợp không chấp hành quy định trong khu phong tỏa. Thông báo đến cư dân trong khu 

phong tỏa biết số điện thoại của lực lượng trực chốt để liên lạc khi cần.  

3. Đề nghị Bí thư Đảng ủy các Phường, xã phát huy vai trò người đứng đầu, 

tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động toàn hệ thống chính trị địa phương 

vào cuộc trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; tăng cường lãnh đạo, chỉ 

đạo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương quản lý; kiểm tra, 

kiểm soát người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg; chịu trách nhiệm trước 

Thành ủy, UBND Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa 

bàn. Thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Chính phủ: quyết tâm biến “vùng đỏ” 

thành “vùng xanh” và giữ an toàn các vùng “xanh” hiện có. 

4. Trên cơ sở đánh giá tình hình dịch bệnh của Thành phố, giao Phòng Y tế chủ 

trì, phối hợp Trung tâm Y tế và đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND Thành 

phố quyết định giải pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp và triển khai các biện pháp 

đón đầu dập dịch với các tình huống cụ thể theo phương châm “quyết liệt, thần tốc 

truy vết, khoanh vùng, dập dịch” đối với các trường hợp ca nhiễm phát sinh ngoài 

cộng đồng. 

 



5. Giao Trung tâm Y tế:  

- Chủ trì, phối hợp Phòng Y tế và đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả Kế 

hoạch số 173/KH-BCĐ ngày 13/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, xét 

nghiệm “thần tốc” các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn nhằm phát 

hiện F0 nhanh nhất, làm tốt công tác truy vết và phân loại điều trị ngay; phải điều tra, 

kiểm soát, tuyệt đối không bỏ sót, không để F0, F1 tiếp tục tiếp xúc, di chuyển làm lây 

lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

- Triển khai thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đúng đối tượng, 

đúng tiến độ, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

6. Giao Công an Thành phố: 

- Tăng cường chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, vi phạm trong việc thực hiện các hoạt 

động phòng, chống dịch bệnh theo chức năng, thẩm quyền của lực lượng Công an.  

-  Phân công bố trí lực lượng tăng cường bám sát địa bàn, kiểm soát chặt chẽ 

việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội và các giải pháp phòng, chống dịch 

bệnh; xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp ra khỏi nơi cư trú không thuộc diện được 

cho phép và không xuất trình được giấy tờ hợp pháp. 

- Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương thành lập trạm – tổ tuần tra 

kiểm soát tuyết đường Võ Nguyên Giáp (gần khu vực Cầu Cỏ May) và tuyến đường 

gần khu vực cầu Cửa Lấp (điểm giáp ranh huyện Long Điền) thực hiện nhiệm vụ 

24/24 giờ. Lập chốt chặn nghiêm ngặt tại Cầu Ba Nanh.   

- Chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ, công an phường, xã tiếp tục triển khai 

nghiêm túc việc tuần tra, kiểm soát địa bàn, bảo đảm thực hiện nghiêm giãn cách 

xã hội theo quy định, xử lý nghiêm các vi phạm, kể cả xử lý hình sự theo quy 

định của pháp luật đối với mọi hành vi không tuân thủ, cản trở, chống đối việc 

thực hiện các quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh của cơ quan có thẩm 

quyền. 

7. Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố 

- Quản lý và điều hành các khu cách ly tập trung của Thành phố; tăng cường 

công tác quản lý, phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu 

cách ly. 

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường tham gia kiểm tra, giám sát chặt 

chẽ, đảm bảo thực hiện các quy định cách ly trong các khu phong toả.  

- Phối hợp Công an Thành phố đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn,  

- Phân công chỉ huy, theo dõi địa bàn, trực chiến đấu, trong mọi tình huống phát 

sinh trên địa bàn Thành phố.   



8. Đề nghị các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, 

Cảng vụ hàng hải: 

Kiểm soát chặt chẽ các phương tiện tàu đánh bắt thuỷ hải sản ra, vào bến, tất cả 

các thuyền trưởng, thuyền viên không được rời khỏi phương tiện; chỉ được lên bờ, khi 

xét nghiệm cho kết quả không nhiễm bệnh và tổ chức cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú 

theo quy định. 

 9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong Thành 

phố huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của Nhân dân, nâng cao ý thức phòng chống dịch 

là tự bảo vệ mình, người thân, gia đình và bảo vệ cộng đồng; nêu cao tinh thần đoàn 

kết, phát huy tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ; mỗi gia đình, tổ dân phố, khu 

phố là một pháo đài chống dịch”, quyết tâm ngăn chặn dịch Covid-19 thành công 

trong thời gian tới. Đồng thời tuyên truyền vận động Nhân dân đồng thuận và chấp 

hành triệt để các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của chính quyền các 

cấp với mục tiêu dập dịch, tiêm vắc xin để sớm đem lại cuộc sống cho nhân dân, phát 

triển kinh tế-xã hội của Thành phố trong trạng thái bình thường mới.  

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

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh BR-VT (báo cáo); 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh BR-VT (báo cáo); 

- TTr Thành ủy Vũng Tàu (báo cáo); 

- TTr HĐND TPVT (b/cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND TPVT; 

- BCĐ PCD Covid-19 TPVT; 

- Trang Thông tin điện tử TPVT; 

- Lưu: VT, TH. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

  CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ   

Hoàng Vũ Thảnh 
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