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minh bạch. Việc mọi người dân thực hiện nghiêm túc các quy định phòng,
chống dịch góp phần thể hiện sự biết ơn với đội ngũ các lực lượng tuyến đầu
đang căng mình chống dịch.
2. Yêu cầu:
2.1. Thành phố Vũng Tàu cùng toàn Tỉnh thực hiện việc giãn cách xã hội
theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thời
điểm kết thúc giãn cách xã hội tại thành phố Vũng Tàu sẽ căn cứ vào tình hình
thực tế của địa phương để báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBDN tỉnh xem xét, quyết
định việc tiếp tục thực hiện thời gian giãn cách như đã quyết định (từ ngày
14/7/2021 đến hết ngày 27/7/2021) hoặc kéo dài thời gian giãn cách như các
huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên phạm vi
toàn Thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly
với tổ dân phố, khu phố-thôn cách ly với khu phố-thôn, phường-xã cách ly với
phường-xã, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn,
đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi
người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua
lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu. Làm việc tại nhà máy, cơ sở sản
xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, không bị
dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ
khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài
phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.
2.2. Toàn thể nhân dân trên địa bàn phải nghiêm túc chấp hành các biện
pháp phòng, chống dịch, cấp bách hiện nay: phát huy tinh thần đại đoàn kết dân
tộc, tự lực, tự cường, chia sẻ, ủng hộ và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16/CTTTg, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết và thực hiện nghiêm 5K; thực hiện
đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm
với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng
dân cư; việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà
còn là quyền lợi của mỗi người dân, vì lợi ích của cộng đồng và vì sự phát triển
của Thành phố, của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
2.3. Tình hình mới đòi hỏi phải có giải pháp và cách làm mới phù hợp
hơn, phải ưu tiên trên hết việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe nhân dân. Tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch. Dựa trên bản đồ
dịch tễ nhằm kiểm soát dịch bệnh trên quy mô toàn Thành phố. Cập nhật thông
tin minh bạch, liên tục tới các cơ quan báo, đài, bản tin, người dân về tình hình
dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Ngày 18/7/2021, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành văn bản số
8614/UBND-VP về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên toàn địa bàn
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ
tướng Chính phủ; theo đó, đã đánh giá mức độ nguy cơ rất cao và các biện pháp
hành chính tương ứng trong phòng chống dịch Covid-19; thành phố Vũng Tàu
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tiếp tục thực hiện việc áp dụng các hoạt động giãn cách xã hội trên phạm vi toàn
địa bàn, cụ thể:
1.1. Dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh trừ các hoạt động sản xuất,
kinh doanh thiết yếu: Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thiết yếu được hoạt
động bao gồm: Nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa
thiết yếu (như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên
liệu,...); ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan
đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như: công chứng, luật sư,
đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm trong trường hợp thật sự cần thiết...),
chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, hàng hóa, khám
bệnh, chữa bệnh, tang lễ...
1.2. Tạm dừng hoạt động bán vé số của đại lý vé số và bán vé số dạo trên
địa bàn Thành phố, các dịch vụ ăn uống mang về cho đến khi có thông báo mới.
1.3. Tổ chức sản xuất tại các khu công nghiệp, các cảng, công trình đảm
bảo công tác phòng chống dịch và thực hiện nghiêm 5K, không để đứt gãy chuỗi
cung ứng hàng hóa đặc biệt đối với các nhà máy, xí nghiệp, công ty lớn mang
tính quốc gia.
1.4. Người dân được phép lao động, sản xuất và thu hoạch nông sản theo
từng hộ gia đình, vùng sản xuất của địa phương. Các hoạt động, lao động sản
xuất và thu hoạch nông sản phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an
toàn phòng, chống dịch theo quy định. Dừng các hoạt động sản xuất, thu hoạch
nông sản khi không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
1.5. Dừng các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí, tôn giáo tín
ngưỡng. Đối với đám tang hạn chế số người tham dự và phải được cơ quan y tế
tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt.
1.6. Không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học,
bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2m.
1.7. Dừng tất cả các cửa hàng kinh doanh, mua bán thực phẩm tươi sống
(rau, củ, quả, thịt, cá…) tự phát của các gia đình, trên các tuyến đường trong
Thành phố và tại các tuyến đường buôn bán tự phát đã có yêu cầu dừng hoạt
động (theo Thông báo số 4556/TB-UBND ngày 02/7/2021 của UBND thành
phố Vũng Tàu).
1.8. Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Xe công
vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly được hoạt động, nhưng
phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Các phương tiện chuyên chở nông
sản, nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa được hoạt động nhưng phải tuân thủ các
yêu cầu về phòng, chống dịch, áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng mã QRCode để bảo đảm các xe được lưu thông trên địa bàn.
2. UBND Thành phố yêu cầu triển khai, thực hiện các nhiệm vụ như sau:
2.1. Xây dựng kịch bản có phương án ứng phó trong công tác phòng,
chống dịch bệnh ở cấp độ cao hơn hiện nay, chủ động đảm bảo truy vết, lấy mẫu
xét nghiệm, cách ly y tế và điều trị; tăng cường biện pháp phòng, chống lây
nhiễm, xử lý ổ dịch; do chưa có đủ vaccine để đạt miễn dịch cộng đồng nên các
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lực lượng phải kiềm chế dịch ở mức thấp nhất có thể. Đối với những khu vực
còn an toàn, phải quyết tâm nỗ lực rất cao để giữ bằng được, đồng thời phải đẩy
lùi, khoanh vùng và tiến tới dập dịch ở những nơi dịch bệnh xuất hiện. Có kế
hoạch chuẩn bị về vật tư y tế, trang thiết bị, máy thở, ô xy...
2.2. Giám sát, phát hiện tất cả các trường hợp mắc/nghi mắc Covid-19;
điều tra, khoanh vùng, cách ly, xử lý kịp thời, triệt để không để lây lan thứ phát
trong khu cách ly, cơ sở y tế và cộng đồng.
2.3. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến từng hộ dân:
- Quán triệt chủ trương, tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, đảng
viên, Nhân dân tạo sự đồng thuận và ủng hộ trong thời gian thực hiện giãn cách
xã hội, điều kiện phòng, chống dịch cấp bách do chủng vi-rút mới Delta diễn
biến nhanh, mạnh, khó lường, số ca mắc mới tăng nhanh từng ngày, nguy cơ cao
lây nhiễm trong cộng đồng và còn nhiều khó khăn về điều kiện đảm bảo, dự báo
dịch bệnh sẽ đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế
- xã hội của địa phương.
- Truyền thông, vận động nhân dân về mục đích, ý nghĩa sự cần thiết của
việc thiết lập vùng cách ly y tế, vai trò trách nhiệm của công dân và trách nhiệm
xã hội của mỗi người và mỗi gia đình trong việc thực hiện các biện pháp cấp
bách phòng, chống dịch Covid - 19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ.
- Toàn thể Nhân dân không được chủ quan, lơ là, luôn đề cao cảnh giác
phòng, chống dịch; khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ lập tức thông báo cho
chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời.
- Thực hiện tốt khuyến cáo 5K: KHẨU TRANG-KHỬ KHUẨN-KHAI BÁO
Y TẾ-KHOẢNG CÁCH-KHÔNG TỤ TẬP để phòng, chống dịch Covid -19.
- Truyền thông về đường dây nóng và chuyên trang thông tin về dịch bệnh
covid-19 trên địa bàn (theo công văn 5057/UBND-VP ngày 17/7/2021 của
UBND thành phố Vũng Tàu)
2.4. Thiết lập, duy trì, kiểm soát tốt khu vực có ca dương tính; thực hiện
khai báo y tế, hướng dẫn ra-vào khu vực cách ly y tế, không để sót người chưa
khai báo y tế. Tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu phòng, chống dịch trong khu cách
ly y tế và trong thời gian giãn cách xã hội.
2.5. Đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn và công tác phòng,
chống cháy nổ; đảm bảo công tác tuần tra, kiểm soát lưu thông, không để xảy ra
tình trạng ùn tắc giao thông, tập trung đông người tại các khu vực có đặt chốt.
Kiểm soát, khử trùng toàn bộ phương tiện được phép ra vào khu vực cách ly, các
tuyến giao thông vào Thành phố.
2.6. Đảm bảo an sinh xã hội: UBND các phường, xã phối hợp với các cơ
quan chức năng đảm bảo nhu cầu thiết yếu về an sinh xã hội cho người dân trên
địa bàn thành phố bao gồm: đảm bảo nhu cầu thiết yếu thông qua hệ thống siêu
thị, cửa hàng tiện ích: nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm; năng lượng, xăng
dầu; thuốc chữa bệnh thiết yếu; đảm bảo cung cấp điện, nước sinh hoạt; cung
ứng trang thiết bị phòng bệnh cá nhân; khẩu trang, dung dịch sát khuẩn; cung
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ứng nguyên vật liệu khác như vật liệu về điện, nước; đảm bảo thu gom và xử lý
rác thải sinh hoạt; đảm bảo nhân lực, phương tiện cho hoạt động chăm sóc, cấp
cứu, điều trị người bệnh; giám sát, phòng chống lây nhiễm trong cộng đồng dân
cư.
Lưu ý: UBND 17 phường, xã cần nắm bắt thông tin về nhu cầu hàng hóa
thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của người dân.
Đề nghị các Trung tâm thương mại, Siêu thị, Cửa hàng tiện ích...đảm bảo
nghiêm các quy định về phòng, chống dịch cung cấp hàng hóa phục vụ nhu cầu
thiết yếu cho người dân phải ổn định giá, vệ sinh an toàn thực phẩm, xuất xứ có
nguồn gốc rõ ràng...đáp ứng cho thành phố trong thời hạn 30 ngày.
2.7. Thiết lập Bệnh viện dã chiến tại Nhà thi đấu Đa năng Tỉnh thuộc
phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu với công suất 200 giường bệnh
trong trường hợp cần thiết.
2.8. Củng cố hệ thống giám sát dịch đảm bảo: Giám sát thường xuyên, ghi
nhận, phân tích, sàng lọc số liệu sau khi đã được xét nghiệm; dựa trên bản đồ
dịch tễ tập trung lực lượng cho vực nguy cơ cao rất cao, có phương án phòng,
chống dịch sẵn sàng các cơ sở điều trị, khu cách ly. Cảnh báo được nguy cơ của
dịch bệnh; tổ chức xử lý các tình huống dịch bệnh theo quy định.
2.9. Chủ động sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bệnh ở các cơ sở
khám chữa bệnh. Thống nhất nhân lực, vật lực tốt nhất đối với Y, Bác sỹ trong
bệnh viện dã chiến, Bệnh viện Vũng Tàu, Trung tâm Y tế Vietsovpetro và các
Phòng khám khu vực, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh ở
các tuyến.
2.10. Chuẩn bị tất cả các lực lượng ở mức cao nhất như: Công an, Quân
sự, Y tế và cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc triển khai Kế hoạch theo
chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid – 19 tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 thành phố.
2.11. Thiết lập hệ thông tin, báo cáo phường, xã từ cơ sở về Ban chỉ huy
thành phố, đặc biệt thiết lập cầu nối về y tế với các cơ sở và Ban chỉ huy. Số liệu
được cập nhật thường xuyên 03 lần/ngày, trên bản đồ Y tế về Covid-19 của
Thành phố.
2.12. Ký hợp đồng với các nhà xe vận chuyển F1 vào khu cách ly trong
trường hợp cần thiết.
2.13.Triển khai Hướng dẫn số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14/7/2021
của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về tổ chức thực hiện vừa cách
ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên
địa bàn Thành phố.
2.14. Theo dõi, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như:
găm hàng tạo khan hiếm, tăng giá lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Y tế:
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- Chủ động phối hợp đơn vị liên quan rà soát, chuẩn bị đầy đủ nhân lực,
trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế và các phương án phòng, chống dịch, sẵn sàng
các cơ sở điều trị, khu cách ly, bảo đảm sẵn sàng ứng phó dịch bệnh trên diện
rộng; kịp thời bổ sung các tình huống, kịch bản theo từng cấp độ phù hợp với
diễn biến của dịch.
- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch và đơn vị
liên quan rà soát tổng thể khả năng của thành phố về nhân lực, vật lực, khả năng
đáp ứng của thành phố thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, rà soát khó
khăn, vướng mắc, tham mưu UBND Thành phố báo cáo UBND tỉnh, Sở ban
ngành của Tỉnh xem xét, hỗ trợ.
- Tổng hợp và định kỳ báo cáo 2 lần/ngày kết quả triển khai công việc thực
hiện, tình hình dịch của thành phố Vũng Tàu, tham mưu UBND Thành phố báo
cáo tỉnh, Sở Y tế theo quy định.
2. Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu:
- Thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý
triệt để các “ổ dịch” tại Thành phố; tranh thủ từng giờ, từng phút để truy vết, áp
dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc
với người bệnh, người qua lại “ổ dịch”; tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại các
“ổ dịch” tiếp xúc với người có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh khai báo y tế và
yêu cầu liên hệ cơ quan y tế gần nhất để được xét nghiệm. Rà soát các trường
hợp có liên quan đến ổ dịch đã xác định để xử lý nhanh, triệt để đúng quy định
phòng, chống dịch. Phối hợp UBND các phường, xã và đơn vị liên quan có kế
hoạch tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm nhanh nơi cách ly, phong tỏa, tách F0 ra khỏi
cộng đồng trong thời gian sớm nhất.
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện giám
sát, rà soát, xét nghiệm. Đồng thời áp dụng biện pháp cách ly hoặc can thiệp y tế
phù hợp đối với các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân mắc Covid-19
và các trường hợp liên quan và các trường hợp nguy cơ cao và thực hiện thật
nghiêm cách ly. Huy động tất cả nguồn lực cho kiểm soát lây nhiễm; chủ động
phối hợp với các lực lượng khác khoanh vùng ổ dịch, vận chuyển, cấp cứu, cách
ly, điều trị người bệnh, xử lý môi trường ổ dịch kịp thời.
- Chủ động phối hợp Ban Chỉ huy quân sự Thành phố và đơn vị liên quan
sẵn sàng các điều kiện để thực hiện Kế hoạch triển khai bệnh viện dã chiến trong
trường hợp cần thiết.
- Đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tiếp tục tăng cường sàng lọc
người bệnh có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt, bố trí khám ở khu vực
riêng, phân luồng riêng và có sổ theo dõi họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người
bệnh để theo dõi và cung cấp kịp thời thông tin về người bệnh nghi nhiễm.
- Ký hợp đồng với các nhà xe chuyển F1 vào khu cách ly tập trung đảm
bảo an toàn, phòng chống dịch theo quy định.
- Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu, các cơ quan
liên quan rà soát các cơ sở cách ly, điều trị, có kịch bản sẵn sàng ứng phó kịp
thời các tình huống.
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3. Phòng Văn hóa và Thông tin:
- Chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy và đơn vị liên quan đẩy
mạnh công tác cung cấp thông tin (chính xác, đầy đủ, có chuẩn mực) tuyên
truyền, vận động người dân bình tĩnh, đồng thuận, ủng hộ, hợp tác cùng cấp ủy,
chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ truy vết, xét nghiệm, dập dịch sớm
ổn định cuộc sống cho toàn thành phố.
- Chủ trì, phối hợp triển khai các giải pháp truyền thông, hướng dẫn, hỗ
trợ để người dân thành phố cài đặt ứng dụng khai báo y tế, giám sát cách ly và
các công cụ truy vết trên địa bàn Thành phố; tham mưu tiếp nhận, xử lý thông
tin đường dây nóng của Thành phố.
- Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp
nhân dân tiếp tục nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện tốt việc bảo đảm giãn
cách xã hội ở mức cao nhất theo tinh thần Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng
Chính phủ.
- Chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng HĐND
và UBND Thành phố và đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin trong quản lý công việc, con người, phương tiện và hành trình;
Hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử đối
với các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người sống người dân.
- Chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Ban Tuyên
giáo Thành ủy thực hiện đăng tải thông tin về các chủ trương mới của Thành
phố, của Tỉnh, của Trung ương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên
Trang Thông tin điện tử, Official account thành phố Vũng Tàu, Thành ủy Vũng
Tàu trên zalo để thông báo cho người dân biết.
- Chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và các cơ quan chức năng
có liên quan tham mưu UBND Thành phố hướng dẫn các gia đình có tổ chức
tang gia trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.
4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao:
- Tổ chức tuyên truyền người dân ủng hộ chấp hành thực hiện việc phong
tỏa tại các khu vực phải cách ly y tế ở một số khu phố; triển khai thực hiện mạnh
mẽ, quyết liệt, có hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ về phòng, chống dịch bệnh
theo sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và Ban chỉ đạo phòng, chống
dịch của Thành phố để quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, để các khu phố sớm được
dỡ bỏ cách ly y tế, giãn cách xã hội.
- Tuyên truyền để người dân hiểu và ủng hộ công tác phòng, chống dịch
cấp bách do chủng vi-rút mới Delta diễn biến nhanh, mạnh, khó lường, nguy cơ
cao lây nhiễm trong cộng đồng, dự báo sẽ đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng,
sức khỏe của nhân dân và kinh tế - xã hội của địa phương. Chủ động khai báo
các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và các trường hợp liên quan khác
nhằm kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, hạn chế tối đa
mức độ lây lan trong cộng đồng. Tuyên truyền để mọi người hiểu, qua đó tạo sự
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đồng thuận trong nhân dân chung tay cùng chính quyền và ngành y tế khoanh
vùng, truy vết, cách ly, điều trị, dập dịch thành công.
5. Công an Thành phố:
- Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch
của địa phương: tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa
bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, kể cả xử lý
hình sự đối với các vụ việc nghiêm trọng về phòng, chống dịch Covid-19.
- Chủ động phối hợp Trung tâm Y tế, UBND các Phường, xã và đơn vị
liên quan truy vết triệt để các F1, F2, F3 để có biện pháp xử lý theo quy định.
- Phối hợp Ban Chỉ huy quân sự Thành phố, các Đồn Biên phòng trên địa
bàn Thành phố và đơn vị liên quan tăng cường, hỗ trợ lực lượng đảm bảo an
ninh, an toàn cho các vùng cách ly và các khu vực xung quanh.
- Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo công tác phòng
cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16;
tuần tra, kiểm soát về giao thông yêu cầu người tham gia giao thông khai báo y
tế điện tử theo mã quét QR riêng biệt; quản lý địa bàn, vừa công khai và mật
phục, kết hợp chặt chẽ với triển khai các hoạt động chốt chặn, kiểm soát ở các vị
trí trọng điểm về tội phạm, tệ nạn xã hội.
- Lập phương án kiểm soát chặt chẽ người cùng phương tiện ra vào tỉnh
khai báo bằng mã QR.
- Chủ động phối hợp UBND các phường, xã tổ chức các đội tuần tra, giám
sát, hoạt động 24/24, không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người và
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch; đặc biệt tăng
cường xử lý nghiêm vi phạm đối với những trường hợp người dân ra khỏi nhà
không thuộc các trường hợp cho phép.
- Chủ động phối hợp Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, UBND các phường, xã
và đơn vị liên quan nghiên cứu kế hoạch, quy trình xử lý, quản lý công việc đảm
bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng Công an và các chốt kiểm soát phòng chống
dịch, không để lây nhiễm chéo trong lực lượng phòng, chống dịch.
6. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố:
- Chủ động tổ chức, sắp xếp, các cơ sở cách ly tập trung, tách bạch các
trường hợp mới cách ly và đang cách ly, không để lây chéo; tham mưu cho
UBND Thành phố thành lập, mở rộng khu cách ly trong trường hợp cần thiết và
chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác chuẩn bị và sẵn
sàng phương án thiết lập khu cách ly đáp ứng với yêu cầu cấp độ dịch cao hơn.
- Chỉ đạo quân sự các phường, xã thực hiện vai trò điều hành, phối hợp
phòng, chống dịch của địa phương.
- Phối hợp Công an Thành phố đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành
phố.
7. Phòng Kinh tế:
- Chủ động phối hợp với Sở Công Thương và các Sở ngành, đơn vị liên
quan nắm chắc tình hình cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu
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cho nhân dân; đồng thời xây dựng kế hoạch dự báo hàng hoá, nhu yếu phẩm
đảm bảo cung ứng cho người dân trên địa bàn thành phố.
- Chủ động phối hợp Sở Công Thương và các đơn vị liên quan khẩn trương
triển khai giải pháp mua sắm trực tuyến, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và
thuận tiện mua sắm. Thường xuyên kiểm tra ghi nhận, nắm chắc tình hình để,
kịp thời báo cáo UBND Thành phố các khó khăn, vướng mắc, tham mưu xử lý.
- Tăng cường kiểm soát và tham mưu xử lý (nếu có) tại các chợ truyền
thống, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cửa hàng có hành vi đầu cơ, găm hàng
và tăng giá bất hợp lý các mặt hàng khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn,
thực phẩm và các nhu yếu phẩm.
- Chủ động phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa,
Thông tin và Thể thao tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo, đề nghị các doanh
nghiệp, cửa hàng, các cơ sở kinh doanh các mặt hàng: khẩu trang y tế, dung dịch
rửa tay sát khuẩn, vật tư và trang thiết bị y tế dùng; lương thực, thực phẩm và
nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cho người dân trên địa bàn thành phố; cam kết
thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, không tăng giá hàng
hóa bất hợp lý, không đưa tin thất thiệt về thị trường, giá cả hàng hóa, không
gian lận về giá, không lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa
hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường, lợi dụng chính sách của Nhà nước để
đầu cơ, găm hàng, định giá mua, giá bán hàng hoá bất hợp lý.
- Phối hợp Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Y tế
và đơn vị liên quan kiểm tra mức độ an toàn các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết
yếu theo quy định phòng chống dịch để có hướng dẫn các chủ cơ sở thực hiện
tốt công tác phòng dịch trong việc mua bán hàng ngày.
- Chủ động phối hợp Cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm
tra, kiển soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các
hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá để trục lợi đảm bảo ổn định thị trường, giá
cả hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân đúng theo quy định về phòng chống
dịch.
8. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
Tham mưu, xây dựng dự trù, tạm ứng nguồn kinh phí đảm bảo cho công
tác phòng, chống dịch của Thành phố theo quy định. Đặc biệt tham mưu UBND
thành phố trong công tác chi hỗ trợ, chi phụ cấp cho nhân sự và các trang thiết bị
y tế theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí
cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch
Covid - 19 và các văn bản quy định khác của Trung ương, Tỉnh và Luật Ngân
sách Nhà nước.
9. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và UBND các phường, xã khẩn
trương triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Kế
hoạch số 104/KH-UBND ngày 11/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai chính
sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch
Covid-19 và Công văn số 2450/SLĐTBXH-LĐVLTL ngày 11/7/2021 của Sở
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Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai chính sách hỗ trợ người bán vé
số do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.
- Tham mưu UBND Thành phố triển khai Hướng dẫn số 2242/LĐTBXHTLĐ-PTM, ngày 14/7/2021 của Bộ LĐ-TBXH và Liên đoàn Lao động Việt
Nam - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
- Phối hợp với UBND các phường, xã rà soát, tổ chức cho người lang
thang, cơ nhỡ, sống tại nơi công cộng vào Trung tâm y tế cách ly tập trung để
quản lý, kiểm soát, phòng chống dịch.
10. Phòng Quản lý đô thị:
- Phối hợp với Phòng Y tế, Trung Tâm Y tế Thành phố cập nhật bản đồ
dịch tễ các ổ dịch và phân vùng nguy cơ cao trên địa bàn Thành phố: thiết lập
khu cách ly tập trung và các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 để
phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Nghiên cứu và thực hiện thiết kế mẫu về cấu tạo nhà bạt, lều, nhà vệ
sinh dã chiến (vật liệu nhẹ) dễ thực hiện cho việc xây dựng khu cách ly tập trung
và các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị (khi cần thiết).
- Phối hợp với Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường và công trình đô thị
thành phố Vũng Tàu và các đơn vị liên quan để đảm bảo việc thu gom, vận
chuyển và xử lý chất thải phát sinh trong khu cách ly tập trung, bệnh viện dã
chiến trên địa bàn Thành phố, không để tình trạng ứ đọng rác gây ô nhiễm môi
trường, nhất là rác thải tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao được ưu tiên
xử lý theo phương pháp an toàn.
Chủ động phối hợp Sở Xây dựng và đơn vị liên quan khẩn trương đề ra
các giải pháp, quản lý, triển khai đến các Nhà đầu tư, Ban quản lý các công trình
đang xây dựng, các chung cư cao tầng trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm
các quy định về phòng chống dịch Covid-19; công trình chỉ được phép thi công
xây dựng khi đủ điều kiện phòng, chống dịch.
11. Đội Trật tự Đô thị:
- Phối hợp với các cơ quan y tế, UBND các phường xã đảm bảo an ninh
trật tự tại các khu cách ly, các chốt kiểm tra và công tác tuần tra trên địa bàn,
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.
- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị và
UBND các phường xã kiểm tra, tham mưu xử lý các hành vi vi phạm về đất đai,
xây dựng và các vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid -19.
12. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan có kế hoạch kiểm tra các
hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn Thành phố trong
thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Tham mưu xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai, xây dựng và các vi phạm trong công tác
phòng chống dịch Covid -19.
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- Phối hợp với ngành Y tế, Quân sự, UBND các phường, xã trong công
tác kiểm tra, xử lý đảm bảo quy định về vệ sinh môi trường trong khu dân cư,
đặc biệt là trong khu cách ly và Bệnh viện dã chiến.
13. Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường và công trình đô thị:
Tập trung lực lượng thu gom, vận chuyển kịp thời rác thải sinh hoạt trên
địa bàn Thành phố đảm bảo đúng quy định; báo cáo kịp thời cho UBND Thành
phố và giải pháp nhằm đảm bảo thu gom vận chuyển rác thải phát sinh trong các
khu cách ly tập trung theo đúng quy định phòng, chống dịch.
14. Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn:
- Nêu cao tinh thần “vừa chống dịch, vừa sản xuất”, “chống dịch để sản
xuất, sản xuất để chống dịch”; những nơi an toàn, đáp ứng yêu cầu, điều kiện
quy định về phòng, chống dịch thì tiếp tục tổ chức sản xuất, kinh doanh, có
phương án tạo điều kiện cho công nhân ăn nghỉ trong khuôn viên nhà máy, khu
công nghiệp... với những yêu cầu cụ thể, phù hợp; doanh nghiệp nào không đáp
ứng đủ điều kiện thì dừng không được tổ chức thực hiện.
- Triển khai test nhanh Covid-19 cho công nhân, trong đó khuyến khích
các doanh nghiệp tự chi trả chi phí mua test nhanh và xét nghiệm cho người lao
động 01 lần/tuần.
- Rà soát các khu vực nhà xưởng, nhà kho chưa sử dụng để trưng dụng
làm nơi cách ly tạm thời (khi có nguy cơ lây nhiễm) chờ phân loại các trường
hợp lây nhiễm để ngành y tế đưa đi cách ly tập trung và điều trị theo quy định.
- Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các phân
xưởng sản xuất của công ty, doanh nghiệp. Phát huy hiệu quả của Tổ Covid-19
tại các doanh nghiệp trong việc tuyên truyền, hướng dẫn công nhân, người lao
động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
15. Đề nghị các Đồn Biên phòng, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu:
Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ biên giới biển,
kiểm soát chặt chẽ tại các vùng giáp ranh, tăng cường quản lý hoạt động xuất
nhập cảnh bằng đường biển, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các đường dây đưa
người nhập cảnh trái phép; không để sót, lọt các đối tượng nhập cảnh trái phép.
16. UBND các phường, xã:
- Tổ chức thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg; theo dõi sát tình hình và diễn biến dịch trên
địa bàn để phối hợp với ngành Y tế kịp thời đề xuất triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến dịch.
- Chủ trì, phối hợp với lực lượng công an giám sát và chịu trách nhiệm về
việc thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội trên địa bàn; tuyên truyền và xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định (không đeo khẩu trang, không
thực hiện giãn cách, không thực hiện sát khuẩn tay...)
- Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan chức năng triển khai
hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý theo
Quy trình 8 bước được hướng dẫn tại Công văn số 4769/UBND-YT ngày
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08/7/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu, đặc biệt là trong thời gian thực hiện
giãn cách xã hội .
- Chủ động xây dựng phương án phát thẻ cho các hộ gia đình đi mua hàng
hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày tại các điểm Siêu thị,
Cửa hàng tiện lợi,…trên địa bàn hoặc địa điểm thuận tiện theo khung giờ, ngày
chẵn, lẻ theo Công văn số 4997/UBND –VP ngày 15/7/2021 của UBND thành
phố Vũng Tàu.
- Chủ tịch UBND các phường, xã trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện và
chịu trách nhiệm về hiệu quả triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19
theo quy định; chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; xử lý
và tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kịp thời báo cáo Chủ tịch
UBND Thành phố về các vấn đề vướng mắc phát sinh nếu vượt thẩm quyền.
17. Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, đơn vị có liên quan trên địa
Thành phố chủ động, triển khai thực hiện các công tác phòng, chống dịch, đảm
bảo phù hợp với tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg: bố trí cho cán bộ, công chức, viên
chức 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 đến làm việc
tại công sở; tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế; tăng cường tổ chức họp
trực tuyến. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chương trình công tác, tổ
chức giao việc cụ thể để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ (trường hợp đặc biệt do
Thủ trưởng từng cơ quan, đơn vị quyết định). Riêng lực lượng vũ trang, ngành y
tế Thành phố đảm bảo 100% quân số. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước
UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố về việc
cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định
phòng, chống dịch tại công sở.
18. Đề nghị Công ty Điện lực tỉnh, Công ty Cổ phần Cấp nước BR-VT
và Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Việt Nam:
Đề nghị Công ty Điện lực, Cấp nước có phương án nhằm đảm bảo cung
cấp điện, nước liên tục, ổn định tại các trạm, chốt kiểm dịch, các khu cách ly,
khám chữa bệnh dã chiến, bệnh viện điều trị và các khu dân cư trên địa bàn. Có
chính sách hỗ trợ nhân dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
Đề nghị Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Việt Nam có phương án
duy tu, duy trì, bảo vệ, vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố khi
có mưa bão, đảm bảo hệ thống thoát nước nhanh, kịp thời không bị ngập úng;
19. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ
chức thành viên của Mặt trận:
- Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chỉ đạo
của chính quyền và ngành chức năng về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng
nhiều hình thức phù hợp diễn biến dịch bệnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ
động của người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; đặc
biệt là thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

