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THÔNG BÁO 

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

Kính gửi:  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trưởng các phòng, ban thuộc Sở; 

- Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở. 

 

 Căn cứ Nghị định 110/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện 

pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có 

dịch; 

 Căn cứ Quyết định 345/QĐ-BYT ngày 7/2/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú để phòng chống bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”; 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ngày 11/10/2021 về việc 

ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”;  

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 về việc ban hành 

Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của 

Chính phủ ngày 11/10/2021 về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;  

Căn cứ Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 16/10/2021 của UBND tỉnh về 

việc Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19;  

Căn cứ hướng dẫn 1937/HD-SYT ngày 19/10/2021 của Sở Y tế về việc 

hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19” trên địa bàn tỉnh Nam Định. 



Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 của Sở Tài chính có chỉ đạo như 

sau: 

1. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó 

lường. Hiện nay tại cơ quan đã xuất hiện F0 (đồng chí Roãn Đình Của) và một số 

F1, để không ảnh hưởng tới công việc của cơ quan, các phòng ban chủ động sắp 

xếp công chức thuộc phòng luân phiên đi làm để đảm bảo tiến độ công việc. Các 

đồng chí ở nhà chủ động làm việc online. Đối với các đồng chí tới làm việc tại cơ 

quan nếu có phát sinh công việc cần liên hệ với đơn vị bên ngoài thì chủ động liên 

lạc xử lý công việc qua mạng viễn thông và internet. 

2. Các trường hợp F1 chủ động khai báo y tế tại phường, xã nơi cư trú. Nếu 

có phát sinh vấn đề về dịch tễ phải chủ động báo cáo cơ quan. Trường hợp các 

đồng chí đi cách ly tập trung hoặc cách ly tại cơ quan, nhà riêng phải tuyệt đối tuân 

thủ các quy định về phòng dịch Covid. 

3. Thực hiện khai báo y tế qua phần mềm PC Covid đối với toàn thể cán bộ, 

công chức, người lao động thuộc Sở Tài chính. 

 4. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách nơi công cộng, thực hiện tốt 

thông điệp 5K (khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tụ tập – khai báo y 

tế). 

5. Cán bộ, công chức, người lao động tăng cường làm việc qua môi trường 

mạng internet và viễn thông./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Website Sở Tài chính; 

- Lưu: VT,VP. 

 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 

Phạm Thành Trung 
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