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    Kính gửi:  

- Ban Giám đốc Sở;  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. 

Căn cứ Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực 

hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. 

Để chủ động ứng phó với diễn biến tình hình dịch bệnh có nguy cơ lây 

nhiễm cao trong cộng đồng; tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng 

chống dịch COVID-19, Ban Giám đốc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, 

người lao động cơ quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

 1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về 

cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 

trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, phòng 

cách ly với phòng, cơ quan cách ly với cơ quan, phải bảo đảm khoảng cách an 

toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu 

mọi cán bộ, công chức, người lao động cơ quan ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong 

trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp 

cứu và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách 

tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người trong phạm vi cơ quan 

và tại nơi công cộng. 

 2. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan tự 

giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia 

khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình 

mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các 

cơ quan chức năng và cộng đồng. 

3. Yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở bố trí cán bộ, công chức, người lao 

động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà nhưng vẫn phải đảm bảo nội 

dung và tiến độ công việc đề ra; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như xử 



 
 

lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại 

công sở.  

Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, người lao động nghiêm túc thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 
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Trần Anh Dũng 
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