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Kính gửi: Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại Thông báo
số 365/TB-VP ngày 06/8/2020. Căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, Giám đốc Sở
yêu cầu:
1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị:
- Quán triệt Thông báo số 365/TB-VP ngày 06/8/2020 tới công chức, viên
chức, lao động hợp đồng thuộc phòng, đơn vị; triển khai kịp thời các văn bản của
Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế về phòng, chống dịch bệnh; tiếp
tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm quan điểm “chống dịch như chống giặc”, đề
cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công
tác phòng, chống dịch; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, hoang mang, dao động.
- Chỉ đạo công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc phòng, đơn vị thực
hiện việc đón tiếp giải quyết công việc trực tiếp với các tổ chức, cá nhân đến liên hệ
công tác theo đúng quy định. Trường hợp cần phải trao đổi trực tiếp với người thân
hoặc tổ chức, cá nhân tại cơ quan, yêu cầu công chức, viên chức, lao động hợp đồng
thực hiện tại “Phòng tiếp công dân” đối với khu vực cơ quan tại số 12 Quang Trung;
Đối với Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng
ký đất đai huyện, thành phố chủ động bố trí khu vực tiếp tổ chức, cá nhân đến liên
hệ công tác.
- Chỉ đạo công chức, viên chức và lao động hợp đồng thuộc phòng, đơn vị mình:
+ Cài đặt ứng dụng Bluezone để phát hiện, truy vết nhanh, hoàn thành trước
ngày 08/8/2020 (Cài đặt ứng dụng bằng cách truy cập trên điện thoại di động tại
trang website https://bluezone.vn).
+ Đeo khẩu trang khi trực tiếp trao đổi, tiếp xúc với tổ chức cá nhân; đeo khẩu
trang nơi công cộng, khi ra, vào các khu chung cư, nhà cao tầng, trên các phương
tiện giao thông công cộng; hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc người lạ; rửa tay
thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn; tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong công việc.
+ Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và các hoạt động
phòng, chống dịch hiệu quả cho bản thân, gia đình và cơ quan, đơn vị.
+ Khi được giao đi cơ sở, giải quyết công việc tại các địa phương, tiếp xúc trực
tiếp với người dân hoặc tham gia các đoàn công tác, các cuộc họp cần chủ động các
biện pháp phòng, tránh dịch bệnh cho bản thân và có ý thức cao trong hoạt động vệ
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sinh, bảo vệ môi trường chung; thiết lập lịch trình công tác, ghi cụ thể thông tin tiếp
xúc với các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ công tác quản lý, cách ly khi có bệnh, dịch.
2. Tổ phòng, chống dịch Covid-19 của Sở tiếp tục hoạt động theo nhiệm vụ
được phân công tại Quyết định số 62/QĐ-STNMT ngày 12/3/2020 của Sở Tài
nguyên và Môi trường.
3. Văn phòng Sở:
- Rà soát, tham mưu Lãnh đạo Sở kiện toàn Tổ phòng, chống dịch Covid-19
của Sở phù hợp tình hình thực tế.
- Chủ trì, phối hợp với Tổ phòng, chống dịch Covid-19, Văn phòng Đăng ký
đất đai tỉnh, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường duy trì khu vực/phòng
tiếp tổ chức, cá nhân tới liên hệ công tác đảm bảo các điều kiện cơ bản; chuẩn bị tốt
trang thiết bị phòng dịch; rà soát, triển khai ứng dụng Bluezone đến các cá nhân tới
Sở liên hệ công tác.
Nhận Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị tổ chức triển khai,
thực hiện./.
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