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THÔNG BÁO 

V/v tiếp tục 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 tiét 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 Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 30/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Nam Định về việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 5/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Nam Định về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. 

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

sau: 

1.  Do tình  hình  dịch bệnh  phức tạp và tại địa bàn tỉnh đã xuất hiện F0;  

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 của Sở Tài chính đề nghị toàn thể cán 

bộ, công chức cơ quan thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, không tụ tập 

đông người, khai báo y tế theo quy định, báo cáo lãnh đạo phòng và cơ quan y tế 

khi tiếp xúc với người nhiễm Covid. 

2. Thực hiện khai báo y tế qua phần mềm Bluezone đối với toàn thể cán bộ, 

công chức, người lao động thuộc Sở Tài chính. 



3. Trong quá trình làm việc không di chuyển sang các phòng ban khác trong 

cơ quan nếu không có việc cấp thiết. Việc di chuyển ra ngoài tỉnh phải báo cáo với 

lãnh đạo phòng và lãnh đạo Sở phụ trách. 

4. Ngoài giờ làm việc tại cơ quan nên ở nhà và hạn chế di chuyển, tiếp xúc 

với người lạ, hàng xóm nếu không thực sự cần thiết. 

5. 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). 

6. 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. 
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