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BAN CHỈ ĐẠO TỈNH 

PC DỊCH BỆNH COVID-19 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  /BCĐ-YT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2021 
V/v Triển khai Quy định đánh giá 

mức độ nguy cơ và các biện pháp 

hành chính tương ứng trong phòng 

chống dịch COVID-19. 

 
 

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện công văn số 7697/UBND-VP ngày 29/06/2021 của UBND tỉnh 

về việc triển khai Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành 

chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19. 

Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 các huyện, thị xã, 

thành phố khẩn trương triển khai thực hiện việc rà soát, cập nhật đánh giá các 

mức độ nguy cơ COVID-19 theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 

31/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban 

hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương 

ứng trong phòng chống dịch COVID-19”. Nội số nội dung cần khẩn trương thực 

hiện cụ thể như sau: 

a) Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. 

b) Chủ động nắm sát tình hình, cập nhật thông tin dịch tễ để làm căn cứ 

cho việc đánh giá nguy cơ và dự báo tình hình dịch trên địa bàn. 

c) Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tương ứng 

với các mức nguy cơ được quy định tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG. Căn 

cứ tình hình thực tế, quy định tại Quy định này và các thông tin, dự báo liên 

quan để quyết định các biện pháp bổ sung hoặc ở mức cao hơn, mạnh hơn nhằm 

kiểm soát dịch bệnh và thực hiện mục tiêu kép. 

d) Trường hợp áp dụng các giải pháp ảnh hưởng tới giao thương hàng 

hóa, đi lại của người dân với các địa phương lân cận phải chủ động thông báo để 

Ủy ban nhân dân tỉnh, các địa phương biết, phối hợp. Trường hợp áp dụng các 

biện pháp ở mức “Nguy cơ rất cao” trên phạm vi toàn địa phương phải báo cáo 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh để được xem xét, chỉ đạo. 

đ) Có phương án đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho 

người dân trong khu vực phong tỏa, khu vực ở mức ”Nguy cơ rất cao”. 



Ban Chỉ đạo tỉnh phòng chống dịch COVID-19 đề nghị Ban Chỉ đạo 

phòng chống COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai 

thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Đ/c Nguyễn Văn Thọ - CT UBND Tỉnh; 

Trưởng BCĐ (báo cáo); 

- Đ/c Trần Văn Tuấn – PCT UBND Tỉnh; 

   Phó Trưởng BCĐ (báo cáo); 

- Thành viên BCD PCD COVID-19 Tỉnh; 

- VP UBND Tỉnh; 

- Các PGĐ Sở (để biết); 

- Thành viên BCD PCD ngành Y tế; 

- PYT các huyện, thị, thành; 

- Các phòng SYT; 

- Lưu VT-NV. 
 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 

(Giám đốc Sở Y tế) 
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