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Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 cùng sự xuất hiện 

của các biến chủng mới với tốc độ lây lan nhanh và nguy cơ tử vong cao, Sở Tài 

nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị: 

 1. Quán triệt đầy đủ đến CCVC&LĐ thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ, của các cơ quan Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND và của Sở 

về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuyệt đối chấp hành các nội dung 

trong công điện số 02/CĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh về việc đôn đốc 

thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung một số 

nhiệm vụ sau: 

 - Tăng cường tuyên truyền CCVC&LĐ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến nghị của 

Bộ Y tế. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, nhất là đeo khẩu trang nơi công cộng, đông 

người. Vận động người thân không nhập cảnh trái phép; phát hiện, khai báo các trường 

hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định trong phòng, chống dịch. 

- Chủ động cập nhật tình hình, kịp thời nắm bắt thông tin về các trường hợp 

CCVC&LĐ liên quan đến dịch bệnh Covid-19 báo cáo với lãnh đạo Sở. Rà soát, hoàn 

thiện các giải pháp, các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống nếu dịch bệnh xảy 

ra. Đảm bảo vận hành bộ máy và duy trì tốt nhiệm vụ chuyên môn. Lãnh đạo các đơn 

vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu để xảy ra vi phạm về phòng, chống dịch 

bệnh thuộc đơn vị mình quản lý. 

2. Khuyến nghị CCVC&LĐ không đi, đến những vùng, địa bàn có dịch, hạn chế 

tối đa các hoạt động có tập trung đông người. Thực hiện khai báo y tế theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế. Theo dõi sức khỏe, báo cáo thông tin kịp thời đến lãnh đạo đơn vị, đến cơ 

quan y tế nơi gần nhất và chính quyền địa phương để được hướng dẫn thực hiện các 



biện pháp cần thiết theo quy định nếu đi, đến, về từ vùng dịch hoặc có các biểu hiện, 

nguy cơ nghi nhiễm. 

3. Văn phòng Sở (chủ trì tại trụ sở cơ quan địa bàn phường Lam Hạ), Văn 

phòng đăng ký đất đai (chủ trì tại trụ sở cơ quan địa bàn phường Minh Khai) chỉ đạo, 

phân công cán bộ trực ứng phó và xử lý kịp thời các tình huống nếu có dịch bệnh; chủ 

động một số trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch tại trụ sở cơ quan; theo 

dõi tình hình dịch bệnh để tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, kịp 

thời. 

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

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hảo 
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