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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; 

- Chi nhánh VP đăng ký đất đai các huyện, thành phố. 

 

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang có dấu hiệu xuất hiện tình trạng lây 

nhiễm chéo trong cộng đồng. Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2020 của UBND 

tỉnh về về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Sở Tài 

nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng Tài nguyên 

và Môi trường các huyện, thành phố; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các 

huyện, thành phố tiếp tục quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao 

động trong đơn vị triển khai quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch 

Covid-19 theo nội dung Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của UBND 

tỉnh, đồng thời tập trung triển khai các nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, không chủ quan. Chủ động tuân thủ các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh, nêu cao ý thức công dân, trách nhiệm với 

cộng đồng, tiếp tục đoàn kết, quyết tâm ngăn chặn dịch Covid-19. 

2. Áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28/3 

đến hết ngày 15/4/2020, cụ thể: 

a. Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 

phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở; yêu cầu thực 

hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. 

b. Dừng tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm 

công cộng; dừng tham gia các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 

người. 

c. Hạn chế việc di chuyển; thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa lây 

lan dịch bệnh trên các phương tiện giao thông công cộng theo khuyến cáo của cơ 

quan y tế. 

Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi 

trường các huyện, thành phố; Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở nếu để xảy ra tụ tập 

đông người. 



Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc 

triển khai, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BVMT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Ngô Viết Hải 

 

 


		2020-03-28T08:07:05+0700


		2020-03-28T08:07:05+0700


		2020-03-28T08:07:05+0700




