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Kính gửi: Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở 

 

Thực hiện công văn số 264/UBND-KGVX ngày 28 tháng 01 năm 2021 của 

UBND tỉnh Hà Nam về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch Covid-19, lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở 

thực hiện ngày một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 

của các cơ quan Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, đặc biệt là Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ 

tướngChính phủ, Công điện số 95/CĐ-BCĐ ngày 28/01/2021 của Ban Chỉ 

đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Văn bản số 130/UBND-KGVX 

ngày 15/01/2021 và các văn bản có liên quan. 

2. Quán triệt cán bộ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị 

mình thực hiện nghiêm các Hướng dẫn phòng, chống dịch covid -19 và các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị; thường xuyên thực hiện 

đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách, hạn chế tham gia các lễ hội, hoạt 

động tập  trung đông người. 

3. Giao phòng Quản lý chuyên ngành tiếp tục cập nhật kịp thời các diễn 

biến, tình hình dịch bệnh; các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh; đẩy 

mạnh tuyên truyền thực hiện “5K”(khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - 

không tụ tập đông người - khai báo y tế). 

4. Giao cho Văn phòng Sở tiếp tục làm đầu mối phối hợp với các phòng 

chuyên môn, các đơn vị thuộc sở nắm bắt thông tin, tình hình sức khỏe của cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, kịp thời phát hiện 

các trường hợp mắc Covid-19; có tiếp xúc với người mắc Covid-19 hoặc đi về 

từ vùng có dịch để có biện pháp xử lý kịp thời. 

 Đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng đề nghị các phòng chuyên môn, 

các đơn vị thuộc Sở và toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động 

nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Tất Nhiên 
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