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
Quảng Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2021

Số: 37/VQG-VP
V/v triển khai các biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Văn phòng;
- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế;
- Phòng Bảo tồn biển, đất ngập nước;
- Hạt Kiểm lâm.
Trước tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện
Vân Đồn; để chủ động ngăn chặn tình trạng lây lan dịch bệnh và thực hiện
nghiêm túc Công điện số 05/ĐK-UBND ngày 30/01/2021 của UBND Tỉnh về
việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Giám đốc
Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long có ý kiến chỉ đạo các phòng đơn vị
trực thuộc như sau:
1. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo tại
Công điện số 05/ĐK-UBND ngày 30/01/2021 của UBND Tỉnh về việc triển
khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 kể từ 12h00 ngày
30/01/2021 đến 12h00 ngày 21/02/2021 trên địa bàn Vườn quốc gia Bái Tử
Long theo nguyên tắc đảm bảo khoảng cách giữa người với người, cộng đồng
với cộng đồng, đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm khử trùng.
2. Tạm dừng tổ chức các cuộc họp, hội nghị, chào cờ thứ 2 hằng tuần, các
sự kiện tập trung trên 20 người trong cùng một phòng trong cùng một địa
điểm/01 lúc.
3. Thực hiện nghiêm 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách –
Không tập trung – Khai báo y tế”; không tụ tập quá 02 người ngoài phạm vi
công sở và nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp. Yêu cầu
viên chức, người lao động không ra khỏi nhà trừ trường hợp thật sự cần thiết
như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại cơ quan; tuân
thủ nghiêm túc việc cách ly, đặc biệt là cách ly tại nhà.
4. Quán triệt đến viên chức, người lao động chủ động thực hiện nghiêm
túc các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh trong đợt cao điểm phòng, chống dịch
COVID-19. Viên chức, người lao động phải gương mẫu, đi đầu trong vận động
người thân, gia đình, làng, xóm trong việc thực hiện hiệu quả phòng chống dịch,
xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, tuyệt đối
không lơ là, chủ quan.
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5. Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội
dung chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban quản lý, chính quyền địa
phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19.
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:
- UBND tỉnh (b/c)
- Giám đốc, các PGĐ Ban;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP.
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