
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

BAN QUẢN LÝ  

VƯỜN QUỐC GIA BÁI TỬ LONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 09 /VQG-VP 

V/v tăng cường công tác phòng chống 

dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 

      Quảng Ninh, ngày 12 tháng 01 năm 2021 

                                  

  Kính gửi:  

                                                  - Văn phòng; 

                                                  - Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế; 

                                                  - Phòng Bảo tồn biển, đất ngập nước; 

                                                  - Hạt Kiểm lâm.     

 

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 08/01/2021 về việc tăng 

cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Tân Sửu; Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc phổ biến,quán 

triệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh và hướng dẫn của Bộ Y tế; với phương châm thực hiện triệt để tinh 

thần “3 trước”, “4 tại chỗ”;kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động trong đơn 

vị nâng cao tinh thần chủ động phòng, chống dịch; nêu cao tinh thần cảnh giác, 

tuyệt đối không được chủ quan, lơ là nhưng không được gây ra tâm lý hoang mang, 

mất ổn định; tiếp tục giữ vững địa bàn an toàn, thực hiện thành công “mục tiêu 

kép” vừa chăm lo, bảo vệ an toàn sức khỏe của viên chức, người lao động, vừa 

phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. 

2. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, nêu cao ý thức, trách nhiệm 

của viên chức, người lao động trong Ban quản lý nghiêm túc thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch và khuyến cáo 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng 

cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” của Bộ Y tế, nhất là những nơi có nguy cơ 

cao dễ xảy ra ổ dịch như các bệnh viện, cơ sở y tế, các nhà hàng, quán ăn, karaoke, 

khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, các phương tiện 

giao thông công cộng…  

Khuyến cáo viên chức và người lao động hạn chế tối đa các hoạt động, sự 

kiện tập trung đông người khi không cần thiết, trường hợp phải tổ chức thì thực 

hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19  theo quy định 

của Trung ương, của tỉnh, nhất là việc đeo khẩu trang, sát khuẩn… 
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Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long yêu cầu các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc, các PGĐ Ban (b/c); 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, VP. 

                  VP4-10b 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Văn Sỹ 

 

 


		2021-01-14T14:40:11+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Hùng<nguyenvanhung.vqgbtl@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-01-14T14:40:49+0700
	Việt Nam
	Phạm Văn Sỹ<phamvansy@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-01-14T14:41:12+0700
	Việt Nam
	Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long<bqlvqgbtl@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




