
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  4213  /UBND-KGVXNV  Bình Thuận, ngày 06 tháng 11 năm 2021 

V/v thực hiện nghiêm các quy 

định về phòng, chống dịch 

COVID-19 tại các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp. 

 Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt là tại thành phố 

Phan Thiết, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành của 

tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Phan Thiết: 

1. Trong thời gian thành phố Phan Thiết được đánh giá cấp độ dịch 

COVID-19 là cấp độ 4 (vùng đỏ): 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh bố trí không quá 50% số lượng cán bộ, 

công chức, viên chức làm việc trực tiếp, còn lại làm việc trực tuyến (trừ các 

cơ quan thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19). Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị tùy theo điều kiện, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị để 

bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp; hạn chế tối đa 

hoạt động trực tiếp. 

- Các doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án làm việc 50% trực 

tuyến, chia ca (trừ các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất thì thực hiện theo 

phương án sản xuất được phê duyệt). 

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh quán triệt đầy đủ các nội 

dung chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 để cán bộ, 

công chức, người lao động biết, nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm của cá 

nhân trong thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19. Đồng thời, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tự tổ chức xét nghiệm sàng lọc 

SARS-CoV-2 định kỳ hàng tuần bằng test nhanh để kịp thời phòng, chống lây 

nhiễm dịch bệnh tại trụ sở cơ quan; gửi báo cáo kết quả về Sở Y tế tổng hợp, 

theo dõi./. 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban thuộc Tỉnh ủy; 

- Các thành viên BCĐ COVID-19 tỉnh;  
- Các cơ quan TW trên địa bàn;  

- Lưu: VT, KGVXNV. Hương. 

 

Nguyễn Minh 
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