
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 
 

Số:           /SYT-NV 

V/v xây dựng Kế hoạch thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 10 năm 2021 

 Kính gửi:  

- Các Sở ngành: Y tế, Xây dựng, Giao thông vận tải; Văn 

hóa và Thể thao, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Công thương, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, 

Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 Thực hiện văn bản số 15467/UBND-VP ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; 

Thực hiện văn bản số 15428/UBND-VP ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh 

về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; 

 Theo đó, UBND tỉnh giao cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, 

ngành liên quan xây dựng “Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19” với lộ trình cụ thể, khả thi, bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”. 

 Tuy nhiên, đến nay Sở Y tế chưa nhận được kế hoạch và đề xuất các mức 

độ áp dụng theo từng cấp độ dịch theo hướng dẫn của Nghị Quyết 128/NQ-CP 

của các Sở ngành, địa phương. 

 Sở Y tế đề nghị các Sở ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện 

và gửi về Sở Y tế để tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh trước 16 giờ ngày 

21/20/2021./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- BCĐ PCD COVID-19 ngành Y tế; 

- Các PGĐ SYT (để biết);  

- KHTC; VPS; 

- Báo BR-VT; BRT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV. 

GIÁM ĐỐC 
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Phạm Minh An 

 

HỎA TỐC 
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