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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 

KẾ HOẠCH 

Thự hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Ngoại vụ 
 

 Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước và trước tình hình dịch bệnh 

Covid – 19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp khi liên tiếp ghi nhận các 

ca nhiễm trong cộng đồng và có nguy cơ lây nhiễm cao; 

Thực hiện Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công văn số 

8106/UBND-VP ngày 06/7/2021 về giải pháp phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập và 

lây lan dịch bệnh Covid – 19, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch Giảm số người làm 

việc trực tiếp tại cơ quan, công sở; tăng cường làm việc trực tuyến trong giai đoạn 

phòng, chống dịch Covid – 19 tại Sở Ngoại vụ như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức các cuộc hội, họp 

và triển khai thực hiện giảm số người làm việc trực tiếp tại cơ quan, công sở; tăng 

cường làm việc trực tuyến nhằm hạn chế, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm trong cơ quan 

khi dịch bệnh đang xảy ra trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoạt động của cơ quan được duy 

trì, ổn định thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021. 

- Thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin giúp cán bộ, công chức, viên 

chức (CBCCVC) tiếp cận phương thức làm việc mới, giảm chi phí, thời gian và mang 

lại hiệu quả cao. 

- Tránh tụ tập, hội, họp chỗ đông người, góp phần thực hiện có hiệu quả công 

tác phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Yêu cầu 

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phải đảm bảo giải quyết công việc hàng ngày 

thông suốt, hiệu quả; thường xuyên theo dõi phần mềm Quản lý văn bản và điều hành 

(Idesk), hệ thống thư điện tử công vụ, phần mềm eOffice hoặc Zalo (trao đổi công 

việc) để nhận các văn bản (trừ các văn bản mật) và các thông báo cần thiết. 

- Đối với CBCCVC và người lao động thuộc diện F1 bắt buộc thực hiện cách ly 

tập trung theo quy định của cơ quan y tế, Trưởng các phòng và Thủ trưởng đơn vị trực 

thuộc Sở có trách nhiệm phân công, điều phối công việc của CBCCVC và người lao 

động thuộc diện F1 sang CBCCVC và người lao động khác thực hiện, không để xảy ra 

tình trạng chậm trễ, bỏ sót hoặc không thực hiện. 

- Đối với CBCCVC và người lao động thuộc diện F2, F3 thực hiện cách ly tại 

nhà theo quy định của cơ quan y tế, làm việc trực tuyến tại nhà. 
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II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1/ Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K "Khẩu trang – Khử khuẩn – 

Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế": 

- Tất cả CBCCVC, người lao động và công dân, doanh nghiệp khi đến cơ quan 

làm việc, liên hệ công tác phải tuân thủ nghiêm túc các quy định nguyên tắc 5K, khai 

báo y tế, quét mã QR Code. 

- Văn phòng bố trí nhân viên đo thân nhiệt cho tất cả CBCCVC, người lao động 

và công dân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác khi ra/vào trụ sở cơ quan. 

- CBCCVC và người lao động hạn chế đi đến các địa điểm có ca nhiễm, khu 

vực bị phong toả, cách ly,... mà tỉnh đã thông báo. 

- Hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người ngoài tỉnh, di chuyển ra khỏi tỉnh trừ 

các trường hợp thật sự cần thiết; đảm bảo an toàn tuyệt đối phòng chống dịch Covid – 

19. 

2/ Triển khai làm việc trực tuyến với các tình huống, cụ thể như sau: 

2.1. Tình huống 1:  

Chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh đối với CBCCVC và người lao động cơ 

quan nhưng khi có sự chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh. 

a) Nguyên tắc 

- Đảm bảo bố trí tối thiểu 01 lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan. Đối với các 

phòng, đơn vị trực thuộc thuộc Sở, tùy vào tính chất công việc, bố trí số lượng 

CBCCVC làm việc tại cơ quan cho phù hợp.   

- Trưởng các phòng và Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm trước 

Ban Giám đốc Sở về đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc được giao khi triển khai 

thực hiện hình thức giảm số người làm việc trực tiếp tại cơ quan ( thực hiện các báo 

cáo, Công văn  đúng theo thời gian quy định của trên); tăng cường làm việc trực 

tuyến; không để xảy ra tình trạng chậm trễ, bỏ sót hoặc không thực hiện nhiệm vụ, kể 

cả nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất. 

- Lãnh đạo Phòng, cán bộ, công chức được mời tham dự các cuộc họp phải đi 

đúng thành phần và thời gian quy định; phân công dự họp tại các cuộc họp do các cơ 

quan, đơn vị khác tổ chức (nếu có) phải có mặt tham dự đầy đủ.  

- Trong giờ hành chính, những CBCCVC không làm việc tại cơ quan phải có 

trách nhiệm thực hiện nghiêm túc thời gian làm việc bằng hình thức trực tuyến; không 

sử dụng thời gian này để làm việc riêng. 

- Trong thời gian làm việc trực tuyến nếu CBCCVC cần nghỉ phép vẫn phải có 

đơn xin phép và thực hiện theo Nội quy và Quy chế làm việc của cơ quan; CBCCVC 

có trách nhiệm đảm bảo thiết bị liên lạc (điện thoại di động phải mở nguồn để liên lạc 

được) nhằm phối hợp xử lý công việc khi cần thiết, khi có những công việc đột xuất 

phát sinh, có trách nhiệm thông báo cho lãnh đạo để kịp thời xử lý. 

- Nghiêm túc thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. 

b) Ứng dụng triển khai 

- Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (Idesk); 
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- Hệ thống thư điện tử công vụ; 

- Phần mềm họp trực tuyến Polycom RealPresence (do Sở Thông tin và Truyền 

thông triển khai); 

- Phần mềm eOffice hoặc Zalo (trao đổi công việc). 

c) Thiết bị triển khai 

- Máy vi tính xách tay, máy vi tính để bàn; 

- Máy tính bảng, điện thoại thông minh; 

- Đường truyền Internet; 

- CBCCVC tự bố trí thiết bị làm việc phù hợp khi làm việc trực tuyến; không 

mang máy vi tính để bàn của cơ quan ra khỏi phòng làm việc. 

Trường hợp CBCC Sở không tự bố trí được thiết bị làm việc trực tuyến, đề nghị 

báo về Văn phòng Sở để thực hiện sắp xếp, trang bị trong điều kiện số lượng thiết bị 

(máy vi tính xách tay) Sở hiện có. 

d) Phương thức triển khai 

CBCCVC sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và điều hành (Idessk), Hệ thống 

thư điện tử công vụ để giải quyết công việc hàng ngày (trừ các văn bản mật); khi tham 

gia hội, họp (nếu có) sẽ sử dụng phần mềm họp trực tuyến Polycom RealPresence (do 

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai). Việc trao đổi công việc có thể thực hiện qua 

phần mềm eOffice hoặc Zalo. 

2. Tình huống 2:  

Cơ quan, đơn vị có trường hợp tiếp xúc, nghi nhiễm Covid-19 và bị cách ly tại 

nhà hoặc tập trung. 

a) Trường hợp cơ quan, đơn vị có CBCCVC và người lao động tiếp xúc với 

người có nguy cơ nhiễm bệnh (người có tiếp xúc với người dương tính virus 

Covid-19 hoặc trong khu dân cư sinh sống có người nhiễm virus Covid-19). Nếu 

chưa tiếp xúc với cơ quan, đơn vị thì cá nhân tự cách ly tại nhà và làm việc trực 

tuyến thông qua các hình thức sau: 

- Chủ trì hội, họp trao đổi cuộc gọi trực tuyến: Sử dụng phần mềm họp trực 

tuyến Polycom RealPresence (do Sở Thông tin và Truyền thông triển khai) chủ trì 

cuộc họp nhóm nhiều người gồm hình ảnh và âm thanh, Zalo (giữa 2 người trao đổi 

âm thanh, hình ảnh; nhiều người qua chat). 

- Tham gia hội, họp với tư cách là thành viên: do cơ quan chủ trì thông báo ứng 

dụng họp. 

- Xử lý văn bản qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (Idesk); gửi, nhận 

báo cáo hoặc các tài liệu khác qua Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh. 

- Giải quyết hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công: Hồ sơ phải được số hóa 

và cập nhật lên Cổng. 

- Phê duyệt, ký số văn bản phát hành (trường hợp là lãnh đạo đơn vị). 

b) Trường hợp phải cách ly đối với tất cả CBCCVC và người lao động cơ 

quan, đơn vị do đã tiếp xúc với nguồn bệnh:  
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Tự cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung: Làm việc trực tuyến tương tự bằng 

các hình thức như nêu ở điểm 2.a). Đối với hình thức hội, họp trực tuyến, Lãnh đạo cơ 

quan, đơn vị sử dụng phần mềm họp trực tuyến Polycom RealPresence (do Sở Thông 

tin và Truyền thông triển khai) để chủ trì tổ chức hội họp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian triển khai thực hiện giảm số người làm việc trực tiếp tại cơ quan, 

công sở; tăng cường làm việc trực tuyến bắt đầu từ ngày 12/7/2021. 

2. Trên cơ sở Kế hoạch này, tùy vào tình hình thực tế, các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở triển khai cung cấp danh sách CBCCVC làm việc trực tuyến gửi về Văn 

phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc. 

3. Giao Văn phòng Sở thực hiện sắp xếp, trang bị cho CBCC Sở không tự bố trí 

được thiết bị làm việc trực tuyến trong điều kiện số lượng thiết bị (máy vi tính xách 

tay) Sở hiện có. 

4. Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại xây dựng lịch công tác, danh sách viên chức, 

người lao động làm việc tại Sở gửi về Văn phòng Sở và thông báo cho công dân, 

doanh nghiệp biết liên hệ. 

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị 

CBCCVC và người lao động phản ánh về Văn phòng Sở (Đ/c Lê Thị Xuân Loan – 

Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng, ĐT: 0908157777) để tổng hợp báo cáo 

Ban Giám đốc Sở.  

Trên đây là Kế hoạch Giảm số người làm việc trực tiếp tại cơ quan, công sở; 

tăng cường làm việc trực tuyến trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid – 19 tại Sở 

Ngoại vụ nhằm thực hiện giải pháp phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập và lây lan 

dịch bệnh Covid – 19, yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể CBCCVC 

và người lao động Sở nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (b/c);   

- BGĐ Sở; 

- Các phòng CM, TT. DVĐN; 

- Lưu VT, VP, CNTT. 

 

 

 

  Lê Thị Tân Tiến 
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