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Thực hiện Công văn số 991/UBND-KGVX, ngày 27 tháng 4 năm 2021 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Giám đốc sở yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở và toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các văn 

bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 và 

tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. 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, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình. 

2. Hạn chế tổ cức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người. Thực hiện 

nghiêm yêu cầu 5k của Bộ y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không 

tụ tập - Khai báo y tế), thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại nơi công 

cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông 

công cộng. 

3. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc sở chủ động cập nhật tình hình, chuẩn bị 

sẵn sàng các phương án đối phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể sảy ra 

trong cơ quan, đơn vị, không chủ quan, không để bị động. 

4. Toàn thể Cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở hạn 

chế tham gia các hoạt động tập trung đông người, chủ động, trung thực 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 mắc/mắc COVID-19. 

5. Giao cho phòng Quản lý chuyên ngành thường xuyên cập nhật các văn 

bản về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, của tỉnh và cập 

nhật tình hình diễn biến của dịch bệnh để tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động của Sở. 

6. Giao cho Văn phòng Sở làm đầu mối phối hợp với các phòng chuyên 

môn, đơn vị thuộc Sở nắm bắt thông tin, giám sát tình hình sức khoẻ của cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đặc biệt là sau dịp nghỉ lễ 



30/4 và 01/5, phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm virus Corona hoặc có tiếp 

xúc với người mắc COVID-19 để có biện pháp xử lý kịp thời.  

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: VT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Tất Nhiên 
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