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Hà Nam, ngày 19 tháng 3

năm 2020

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở
Thực hiện Thông báo số 419/TB-VPUB, ngày 12 tháng 3 năm 2020 của
Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Bùi Quang Cẩm Phó chủ tịch UBND tỉnh, phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị Ban Chỉ đạo ngày 11/3/2020 về tăng
cường phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh; để triển khai
thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị,
Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở tập trung triển
khai tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
thực hiện nghiêm các chỉ đạo về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19,
cách ly y tế... của Ban Bí thư Trung ương Đảng; của Chính phủ; Thủ tướng
Chính phủ tại các Chỉ thị số: 05/CT-TTg, 06/CT-TTg, 10/CT-TTg, 11/CT-TTg,
13/CT-TTg, các kết luận số 86/TB-VPVP, 89/TB-VPVP và các văn bản khác;
các công văn số 61/CV-BCĐ, 1126/CV-BCĐ của BCĐ quốc gia, của Bộ y tế và
các Bộ ngành Trung ương; công văn số 1332-CV/TU ngày 10/3/2020 của BTV
Tỉnh uỷ, kế hoạch số 557/KH-UBND ngày 07/3/2020, công văn số 13/BCĐKGVX ngày 4/3/2020 của Ban chỉ đạo cấp tỉnh và các văn bản liên quan.
2. Tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh tại
đơn vị; tuyên truyền, quán triệt cho công chức, viên chức và người lao động chủ
động khai báo y tế; chấp hành nghiêm việc cách ly y tế và các biện pháp phòng,
chống dịch khi có tiếp xúc với người nghi nhiễm hoặc người đã nhiễm COVID19; hạn chế tham gia các hoạt động tập trung nơi đông người, không đi du lịch
tới các vùng có dịch, tăng cường các hoạt động nâng cao sức khoẻ, thể lực ngoài
giờ làm việc...
3. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở đưa
các thông tin tình hình dịch, bệnh COVID 19 sai quy định dưới mọi hình thức;
vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly khi có yêu cầu...
4. Giao cho phòng Quản lý chuyên ngành tiếp tục kịp thời cập nhật diễn
biến tình hình dịch bệnh; các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh, cách
thức tự theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế để tuyên truyền cho cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hiểu rõ và tích cực
phòng chống bệnh đúng cách.
5. Giao cho Văn phòng Sở tiếp tục làm đầu mối phối hợp với các phòng
chuyên môn, đơn vị thuộc Sở nắm bắt thông tin, tình hình sức khoẻ của cán bộ,

công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, phát hiện kịp thời các
trường hợp nhiễm virus Corona để có các biện pháp xử lý, kiên quyết không để
dịch bệnh lây lan trong cơ quan, đơn vị.
6. Trong ngày làm việc và các ngày nghỉ cuối tuần đề nghị các đồng chí
trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở luôn mở máy điện thoại
(24/24h) để kịp thời tiếp nhận, xử lý các thông tin tình hình dịch bệnh khi có yêu
cầu.
Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách đề nghị 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./.
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