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Số:2689 /STNMT-VP

Phú Yên, ngày 01 tháng 9 năm 2021

V/v Triển khai Công văn số 1789-CV/VPTU
ngày 01/9/2021 của Văn phòng tỉnh ủy

Kính gửi: Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 1789-CV/VPTU ngày 01/9/2021 của Tỉnh ủy Phú
Yên về việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng
chống dịch Covid-19.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị lãnh đạo các phòng, đơn vị
trực thuộc Sở tùy theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình triển khai phổ biến,
tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động (CCVC&NLĐ)
đơn vị mình biết thực hiện nghiêm các văn bản của cấp trên về công tác phòng
chống dịch Covid-19; đồng thời thực hiện một số việc sau:
1. Phổ biến tuyên truyền cho CCVC&NLĐ đơn vị mình biết thực hiện Công
điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng
cường thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9;
Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 30/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về Thông
báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban chỉ đạo
Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương
về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (gửi kèm theo).
2. Chỉ đạo CCVC&NLĐ đơn vị mình thực hiện nghiêm các quy định của địa
phương trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 về công tác phòng, chống dịch
Covid-19; chỉ đạo, phân công CCVC&NLĐ thực hiện treo cờ Tổ quốc và trực nghỉ
lễ Quốc khánh đảm bảo an ninh trật tự ở đơn vị.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai đến các phòng, đơn vị
trực thuộc Sở biết thực hiện./.
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