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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:          /SKHCN-VP 
V/v tiếp tục triển khai thực hiện công tác 

phòng, chống dịch Covid-19    
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày       tháng    năm 2022 

 

             Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

 

Thực hiện Thông báo số 577-TB/VPTU, ngày 23/2/2022 của Văn phòng Tỉnh 

uỷ Hà Nam, thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Công văn số 481/UBND-KGVX NGÀY 

25/2/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện hiệu quả các chỉ đạocủa 

Trung ương, của Tỉnh về phòng,chống dịch COVID-19. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Giám đốc Sở đề nghị các phòng 

chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức, người lao 

động của Sở tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở tiếp tục quán triệt, 

triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành 

Trung ương về công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và các văn bản của Bộ Y tế về công 

tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng vắc xin. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm 5K. 

Tăng cường cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là chủ quan với dịch bệnh, nêu cao 

ý thức trách nhiệm vì sức khoẻ của cá nhân và cộng đồng; thực hiện nghiêm túc 

các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh với 

phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm” phối hợp cách ly nhanh, 

không để dịch bệnh lây lan trong cơ quan, đơn vị. Tích cực đấu tranh, ngăn chặn 

thông tin xuyên tạc, gây hoang mang trong dư luận. 

3. Giao cho đồng chí Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành: chỉ đạo cập nhật 

thường xuyên tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, các biện pháp 

phòng, chống dịch … theo  đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và 

của Tỉnh. Tập trung tuyên truyền:  Thực hiện nghiêm quy định 5K, tuyệt đối không 

chủ quan, hoang mang lo sợ, mất bình tĩnh trước dịch bệnh; lợi ích của việc tiêm 

đủ số mũi vắc xin; cách chăm sóc,điều trị F0 tại nhà, xử lý rác thải và phòng, tránh 

lây lan dịch trong gia đình, cộng đồng.  

4. Giao cho đồng chí Chánh Văn phòng: là đầu mối tổng hợp, đôn đốc, triển 

khai, theo dõi việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại cơ quan; Phối hợp với 



lãnh đạo các phòng chuyên môn theo dõi tình hình sức khỏe của công chức, viên 

chức, người lao động trong cơ quan để kịp thời triển khai các phương án phòng, 

chống dịch, không để dịch bệnh lây lan trong cơ quan.  

Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách yêu cầu các phòng chuyên môn, các 

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

túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: BCĐ PCD; VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tất Nhiên 
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