
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC 

                   * 
    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Bình Phước, ngày 01  tháng 6 năm 2021 

       Số  408  -CV/TU   

Về phòng ngừa lây lan dịch bệnh COVID-19 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh, 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

 - Các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn tỉnh, 

 - Đài PT-TH và Báo Bình Phước. 

Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, 

lây lan trên diện rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ổ dịch ở Hội Thánh truyền 

giáo Phục Hưng, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại phiên họp đột xuất 

ngày 31/5/2021 về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy yêu cầu: 

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc 

tại các cơ quan, đơn vị có nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời không đi về 

trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, chưa kiềm chế, kiểm soát được; 

kể từ 17h00’ ngày 01/6/2021 cho đến khi có thông báo mới (trừ trường hợp đặc 

biệt cần thiết, chính đáng, phải xin phép và chỉ được đi khi có sự đồng ý của Thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị, đồng thời, thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế đối với cơ 

quan chức năng và thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của cơ 

quan y tế). 

2. Người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm quy định này, chịu 

trách nhiệm nếu có trường hợp vi phạm thuộc phạm vi quản lý.  

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương Đảng (HN+T78), 

- Như kính gửi, 

- Lãnh đạo Văn phòng, Phòng TH, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.   

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khánh 

 

HỎA TỐC 
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