
 

Kính gửi: - Các đồng chí Lãnh đạo Sở 

         - Các đơn vị trực thuộc 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1017/UBND-

KGVX ngày 29/4/2021 v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Covid-19, 

Để góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và môi trường yêu cầu các đơn vị đặc 

biệt lưu ý triển khai các nội dung đến cán bộ, công chức viên chức và 

người lao động như sau: 

1. Tuyệt đối chấp hành văn bản số 1017/UBND-KGVX ngày 

29/4/2021 của UBND tỉnh v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Covid-19. Cảnh giác, không được lơ là, chủ quan với dịch 

bệnh; nêu cao ý thức, trách nhiệm cá nhân thực hiện quyết liệt, nghiêm 

túc các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ y tế và 

chỉ đạo của UBND tỉnh và chính quyền địa phương nơi cư trú. 

2. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang – 

Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế).   

3. Không đến những nơi có dịch hoặc nguy cơ cao có dịch; hạn 

chế đến những nơi tập trung đông người. Các đơn vị chủ động cập nhật 

tình hình, kịp thời nắm bắt thông tin về các trường hợp CCVC&LĐ 

liên quan đến các trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh, báo cáo 

với Lãnh đạo Sở. 

4. Văn phòng Sở (chủ trì tại trụ sở cơ quan thuộc địa bàn 

phường Lam Hạ), Văn phòng đăng ký đất đai (chủ trì tại trụ sở cơ 

quan thuộc địa bàn phường Minh Khai) chủ động một số trang thiết bị 

phục vụ công tác phòng, chống dịch tại trụ sở cơ quan; theo dõi tình 
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hình dịch bệnh để tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch hiệu 

quả, kịp thời. 

5. Quản trị mạng cùng Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT 

thuộc Sở phối hợp với các bộ phận liên quan đảm bảo để phần mềm 

quản lý văn bản thông suốt, phục vụ việc chỉ đạo và điều hành của Sở. 

 Yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b.cáo); 

- Như trên; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hảo 
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