
 

 

 

 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /TB-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống  

dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 15/12/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0903.159.008 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung như sau:  

“Người dân gọi lên xin đóng góp thêm ý kiến về văn bản hỏa tốc số 

2461/UBND-VP về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn Tỉnh BR-VT vào ngày 19 tháng 03 năm 2020. Trong văn 

bản thì không hề nhắc đến các nhà hàng tổ chức tiệc cưới, mà chỉ nói đến tầng 

lớp nhân dân hạn chế tổ chức tiệc cưới. Người dân đề nghị trong văn bản nên 

nói rõ cấm hoạt động kinh doanh của các nhà hàng tổ chức tiệc cưới. Mong cơ 

quan chức năng xem xét”. 

Về nội dung này, Sở Y tế trả lời như sau:  

- Tại thời điểm tháng 3/2020, dịch bệnh nước ta ghi nhận ca bệnh đầu tiên 

và triển khai văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, 

chống dịch Covid -19, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Văn bản số 

2461/UBND-VP ngày 19/3/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh BR-VT. Trong đó có nội dung tạm 

dừng tất cả các dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ tập trung đông người trên 

địa bàn tỉnh. Tuy nội dung văn bản không nhắc đến việc nhà hàng tổ chức tiệc 

cưới nhưng đây là dịch vụ tập trung đông người thì cũng bị hạn chế tại thời điểm 

này. 

- Tính đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản về việc hạn 

chế tập trung đông người, Văn bản của UBND tỉnh cập nhật mới nhất dựa vào 

tình hình dịch hiện nay là Văn bản số 14787/UBND-VP ngày 28/12/2020 về 

việc tổ chức các sự kiện trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; theo đó có một số 

nội dung cụ thể như sau: 

“… khi tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người trên địa bàn, 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xây dựng các phương án phòng, chống dịch 

thông báo cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 địa phương và cơ 

quan y tế đứng chân trên địa bàn biết để theo dõi nắm tình hình, phối hợp trong 

công tác phòng, chống dịch và các tình huống có thể xảy ra…” 
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- Đối với các sự kiện tổ chức trên 500 người phải báo cáo Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 xem xét và quyết định. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K (khẩu trang - khử khuẩn - 

khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế) trong phòng, chống dịch Covid -

19 như khuyến cáo của Bộ Y tế. 

Sở Y tế thông báo đến người dân được biết./. 

 
Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (báo cáo); 

- ĐDN BRVT (đăng tải); 

- Bộ phận CNTT Sở Y tế (//); 

- Các đơn vị KCB (th/h); 

- Phòng NV SYT (//); 

- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 
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