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                    Kính gửi: 

 

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở 

 

 Thực hiện Công văn điện số 1352/CĐ-CTUBND  ngày 25/6/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 và Thông báo số 252/TB-UBND ngày 28/6/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19,  

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, 

để đảm bảo an toàn, chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Lãnh 

đạo Sở yêu cầu các Thủ trưởng phòng, ban, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển 

khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công 

tác phòng, chống dịch Covid-19, Công điện số 1352/CĐ-CTUBND ngày 

25/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, tuyệt đối 

không được chủ quan, lơ là. Bố trí 50 % cán bộ, công chức, viên chức làm việc 

tại cơ quan, 50% làm việc trực tuyến tại nhà. Quán triệt cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động không ra khỏi tỉnh, không được về/đến những vùng có 

dịch. Nếu phát hiện cán bộ công chức, viên chức và người lao động về/đến từ 

vùng có dịch, phải có biện pháp cách ly ngay, đồng thời thực hiện khai báo y tế 

với lực lượng chức năng địa phương để thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch theo quy định. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm trong việc quản 

lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình. 

3. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp 

hành nghiêm “Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không 

tụ tập – Khai báo y tế” của Bộ Y tế, đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi làm việc, 

khi ra khỏi nhà, khi tiếp xúc với người khác; cài đặt và sử dụng ứng dụng 

Bluezone. 

4. Triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 

cơ quan, đơn vị; cử cán bộ thường trực theo dõi, lập sổ sách, đo thân nhiệt, kiểm 

soát chặt chẽ người ra, vào cơ quan theo quy định.  

5. Thông tin đầy đủ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

của đơn vị về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của 



Bộ Y tế và thường xuyên cập nhật thông tin tình hình diễn biến dịch Covid-19 

trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, 

đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
 

 

 Nơi nhận:  
 - Như trên; 

 - UBND tỉnh (để báo cáo); 

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Lưu: VT, QLDL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

Phạm Văn Hiệu 
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