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Thực hiện Công văn số 2198/UBND-KGVX, ngày 23 tháng 7 năm 2020 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được triển 

khai thực hiện có hiệu quả trước những diến biến mới của dịch bệnh, Lãnh đạo 

sở yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở 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. Thủ trưởng các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở tiếp tục đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh và các văn bản liên quan về công tác phòng, chống dịch như: Thông báo số 

219/TB-VPCP ngày 30/6/2020, Công điện số 862/CĐ-TTg ngày 8/7/2020, 

Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 12/7/2020; Công văn số 2426/BCA-QLXNC 

ngày 17/7/2020 về việc chấp thuận cho người nước ngoài nhập cảnh của Bộ 

Công an... đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của đơn 

vị.  

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 phù hợp với điều kiện mới theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, của các bộ ngành Trung ương và của Tỉnh; đồng thời đề cao cảnh 

giác, không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch, chủ động, nắm bắt, cập nhật 

và xử lý kịp thời, hiệu quả thông tin, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan, 

đơn vị, không để dịch bệnh bùng phát. 

3. Cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở 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 mắc/mắc COVID-19. 

4. 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. 

 5. Giao cho Văn phòng Sở 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 hoặc có tiếp xúc với người mắc COVID-19 để có biện 

pháp xử lý kịp thời.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
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