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V/v Triển khai Công văn số 3283/UBNDKGVX ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh về thực
hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ
thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 3283/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 của UBND
tỉnh về thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ trên toàn tỉnh.
Nhằm thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công
tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời gắn với việc thực hiện hoàn thành các
nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Sở đề nghị lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc
Sở triển khai đến toàn thể CCVC&NLĐ đơn vị mình toàn văn nội dung Công văn
số 3283/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh (gửi kèm theo) để thực
hiện; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Chỉ đạo CCVC&NLĐ đơn vị mình thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của
Bộ Y tế về nguyên tắc “5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập
trung – Khai báo y tế”.
- Yêu cầu các trường hợp có tiếp xúc với các ca nhiễm bệnh Covid-19 trên
địa bàn tỉnh (theo thông báo của Sở Y tế) là F1, F2, F3 hoặc có đi/đến từ vùng dịch
phải thực hiện khai báo rõ ràng với cơ quan y tế địa phương; thực hiện khai báo Y
tế qua hệ thống trực tuyến; đồng thời báo cáo lãnh đạo Sở.
2. Tùy theo tình hình nhiệm vụ, công việc ở đơn vị mình Lãnh đạo các đơn
vị chủ động xây dựng kế hoạch làm việc cho đơn vị mình một cách phù hợp (kể cả
làm việc Online; phân công, bố trí người làm việc tại đơn vị không quá 50%, số
còn lại làm việc tại online nhà) không để đình trệ công việc; đảm bảo giải quyết
hoàn thành các nhiệm vụ được giao nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu
theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp;
tăng cường ứng dụng, sử dụng công nghệ thông tin để làm việc trực tuyến.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển
khai thực hiện nghiêm túc./.
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