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     Quảng Bình, ngày 30 tháng 8 năm 2021 

        
          

     Kính gửi:   

- Các phòng, đơn vị trực thuộc BQL Vườn; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 VQG. 

 

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh hiện nay đang diễn biến hết 

sức phức tạp, nguy hiểm, khó lường. Thực hiện Thông báo số 3299/TB-VPUBND 

ngày 28/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình về việc kết luận của đồng 

chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc trực 

tuyến với các sở, ngành địa phương để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh trên địa bàn tỉnh; Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 

Covid -19 trên địa bàn tỉnh, theo Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-TU ngày 26/8/2021của Ban thường vụ 

Tỉnh ủy, cùng các văn bản chỉ đạo của BQL VQG, Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

Covid-19 VQG để thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID 19 với phương châm thần tốc, mạnh mẽ, nghiêm ngặt các giải pháp; cương 

quyết ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế tối đa số người nhiễm, BQL Vườn Quốc gia 

Phong Nha - Kẻ Bàng yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 VQG, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tiếp tục 

quán triệt và thực hiện ngay một số nội dung sau đây: 

1. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, triệt để các biện pháp cách ly xã hội để 

phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, Chỉ thị số 15/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ; áp dụng bổ sung các biện pháp cao hơn, mạnh hơn, quyết 

liệt hơn, yêu cầu các cá nhân không ra khỏi nhà, “ ai ở đâu ở đó”, thực hiện nghiêm 

ngặt cách ly người với người, gia đình với gia đình, thôn với thôn, khu phố với khu 

phố, xã, thị trấn với xã, thị trấn... và phải chủ động đảm bảo các yêu cầu y tế, lương 

thực, thực phẩm, dịch vụ thiết yếu, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo công chức, viên 

chức, người lao động tăng cường đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan lơ là, 

nâng mức cảnh báo cao nhất trong công tác phòng, chống dịch với mục tiêu là phải 

tập trung ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. 

2. Trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, Chỉ thị số 

15/ CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo điều động, quản lý bố trí công chức, 

viên chức và người lao động làm việc phù hợp, tăng cường làm việc online theo yêu 

cầu công việc, không được chậm trễ công việc nhưng đồng thời bảo đảm công tác 

phòng, chống dịch theo quy định. Các trường hợp cấp bách, cần thiết phải đến cơ 

quan đơn vị để xử lý công việc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phải có 

Giấy đi đường do Giám đốc Vườn cấp; thủ trưởng các phòng, đơn vị chỉ đạo, quản 
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lý công chức, viên chức, người lao động chỉ được sử dụng Giấy đi đường vào mục 

đích thực hiện công việc cấp thiết được giao, chỉ được đến địa điểm để thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn đúng quy định. Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc và 

cá nhân được cấp Giấy đi đường phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Giám đốc 

BQL Vườn và trước pháp luật về việc sử dụng Giấy đi đường và thực hiện các quy 

định về phòng, chống dịch. 

3. Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc phải lãnh đạo, chỉ đạo và chịu 

trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, đơn vị mình quản 

lý, đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, dứt khoát, quyết 

liệt, hiệu quả; nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, bám sát 

thực tiễn, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe, khi thực hiện cần chủ động, linh hoạt, sáng 

tạo, không cầu toàn, không nóng vội, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời bổ 

sung, hoàn thiện phù hợp với tình hình, nhằm đạt hiệu quả cao nhất.  

Rà soát các khoản chi tiêu thường xuyên, nhất là các khoản chi không cần 

thiết, các khoản chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, sử dụng tiết kiệm quỹ dự phòng 

ngân sách, quỹ dự trữ tài chính để tập trung cho phòng, chống dịch. Bố trí kinh phí 

phòng, chống dịch; kinh phí chi trả chế độ chính sách cho lực lượng tham gia 

phòng, chống dịch của đơn vị đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. 

4. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 VQG triển khai chỉ đạo 

thực hiện công tác phòng, chống dịch theo phương án, kịch bản với tinh thần: “ 

chống dịch như chống giặc", phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly nhanh, dập dịch 

tích cực, hiệu quả, nhanh chóng ổn định tình hình. Tập trung ưu tiên nguồn lực cao 

nhất để phòng, chống dịch trong thời điểm hiện nay; tập trung chỉ đạo sát sao, bám 

sát, đánh giá đúng tình hình để có các giải pháp kịp thời, đi trước một bước, phù 

hợp, đúng hướng và hiệu quả; tiếp tục bổ sung hoàn thiện các phương án, kịch bản 

cao hơn khi dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, không để bị động, bất ngờ. 

Tiếp tục rà soát nắm bắt tình hình di biến động của người dân trên địa bàn, 

người đi lao động tại các địa phương khác ngoài tỉnh. Tăng cường, tuyên truyền, 

vận động con em, người thân, gia đình yên tâm ở lại các địa phương để đảm bảo an 

toàn phòng, chống dịch theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chịnh phủ “ai ở đâu ở 

đó”. 

5. Phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng để truy vết tối đa trong thời 

gian ngắn nhất, sàng lọc các đối tượng có triệu chứng ho, sốt, khó thở, mất vụ 

giác…, tăng tốc xét nghiệm sàng lọc diện rộng đối với các khu vực có nguy cơ; thực 

hiện triệt để các biện pháp cách ly điều trị, phòng, chống dịch Covid-19; nhanh 

chóng ổn định tình hình, không để dịch bệnh tiếp tục lây lan. Nếu có khó khăn các 

đơn vị kịp thời báo cáo BQL VQG để kịp thời xử lý. 

6. Huy động quyết liệt sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò 

của các tổ chức đoàn thể, nhất là vận động, hướng dẫn, giải thích, thuyết phục, yêu 

cầu người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và hưởng ứng 

chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên tinh thần “Vắc xin tốt nhất là 

vắc xin được tiêm sớm nhất”, không chờ đợi, lựa chọn vắc xin. Phát huy mạnh mẽ 

vai trò, trách nhiệm của Tổ COVID cộng đồng, của đơn vị trong phòng chống dịch 
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bệnh, thực hiện tốt phương châm “ đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng ”, 

nắm chắc thông tin của người dân để phát hiện ngay những trường hợp có yếu tố 

nguy cơ nhằm triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch.  

7. Hạt Kiểm lâm: Phối hợp với các lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh 

trật tự trên địa bàn VQG trong mọi tình huống xẩy ra; phối hợp với các cơ quan 

chức năng siết chặt các quy định, quy trình thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm 

soát phòng chống dịch Covid-19 liên ngành, rà soát và kiểm soát chặt chẽ tất cả các 

đường mòn, lối mở, các ngõ tự phát giáp ranh trên địa bàn thuộc lâm phận VQG 

Phong Nha – Kẻ Bàng, kiểm soát chặt chẽ tất cả người và các phương tiện di 

chuyển qua chốt. Tuyệt đối không để công chức, viên chức, người lao động làm 

nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch bị lây nhiễm dịch bệnh.  

8. Ban biên tập Website VQG chủ động cập nhật, thông tin kịp thời về tình 

hình dịch bệnh trên địa bàn. Tăng cường công tác truyền thông, thông tin phòng, 

chống dịch Covid-19 nhằm tạo sự đồng thuận, chia sẻ, bảo đảm tính thống nhất, với 

tinh thần không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đồng thời, không mất bình tĩnh, 

hoang mang; sẵn sàng chủ động phòng, chống dịch Covid-19. Phát huy vai trò của 

hệ thống truyền thông, nhất là mạng lưới thông tin cơ sở. Đảm bảo an toàn, an ninh 

trên không gian mạng của đơn vị, kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin sai 

trái, xấu độc gây hoang mang, lo lắng và đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm theo quy định của pháp luật. 

BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng yêu cầu Thủ trưởng các phòng, 

đơn vị trực thuộc, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 VQG, Ban biên 

tập website và các tổ chức đoàn thể chính trị trong đơn vị phát huy vai trò, chức 

năng, nhiệm vụ để nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- LĐ BQL Vườn; 

- Công đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở VQG; 

- Ban viên tập Website VQG; 

- Lưu: VT. 
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