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UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ NGOẠI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               Số:                                                           Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày     tháng     năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Thành lập Tổ An toàn phòng, chống dịch Covid – 19 tại Sở Ngoại vụ 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

Căn cứ Quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc sáp nhập Phòng chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ và 

sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của 

UBND tỉnh; 

Thực hiện Công văn hỏa tốc số 8498/UBND-VP ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đảm bảo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 

– 19 tại trụ sở cơ quan, đơn vị; 

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-SNgV ngày 09/7/2021 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu về việc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid – 19 tại Sở Ngoại 

vụ; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ An toàn phòng, chống dịch Covid – 19 tại Sở Ngoại vụ gồm 

các Ông/bà có tên sau đây: 

1. Bà Huỳnh Thanh Thảo - Phó Giám đốc Sở - Tổ trưởng; 

2. Bà Lê Thị Xuân Loan   - Phó Chánh VP, Phụ trách VP - Tổ phó; 

3. Ông Nguyễn Văn Lượng -Trưởng phòng LSNVNONN - Thành viên ; 

4. Ông Trần Chí Công      -Trưởng phòng HTQT- Thành viên; 

5. Ông Lê Đình Dương     - GĐ.TTDVĐM - Thành viên ; 

6. Ông Nguyễn Bảo Điền - Chuyên viên CNTT - Thành viên, thư ký; 

Điều 2. Trách nhiệm của Tổ an toàn phòng, chống dịch Covid – 19: 
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- Xây dựng, ban hành Phương án và tổ chức tập huấn phòng, chống dịch Covid – 

19. Chịu trách nhiệm trong triển khai phòng, chống dịch bệnh theo quy tắc 5K của Bộ Y 

tế. 

- Tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Phương án phòng, chống dịch 

bệnh đã được phê duyệt. 

- Chủ động tham mưu Lãnh đạo Sở các giải pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả 

công tác phòng, chống dịch Covid – 19. 

- Cập nhật thường xuyên, liên tục, chính xác, đầy đủ diễn biến tình hình dịch bệnh 

và các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn lây lan dịch bệnh từ nguồn chính của Ban Chỉ 

đạo tỉnh phòng chống dịch bệnh Covid – 19 để báo cáo tham mưu kịp thời Lãnh đạo Sở. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định 5K, khai báo y tế, quét 

mã QR Code, đo thân nhiệt khi ra/vào trụ sở cơ quan của cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động thuộc Sở, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp khách đến liên hệ công 

tác và làm việc tại trụ sở cơ quan. 

Điều 3: Tổ An toàn phòng, chống dịch Covid – 19 hoạt động theo chế độ kiêm 

nhiệm và tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Tổ An toàn phòng, chống dịch Covid – 19, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng 

các phòng chuyên môn, Trung tâm dịch vụ đối ngoại thuộc Sở và các ông (bà) có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 5;  
- BGĐ Sở (b/c); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT, VP, CNTT. 

 

 

 

 

  Lê Thị Tân Tiến 
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