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V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 07 tháng 02 năm 2020 

 
Kính gửi:   

 - Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

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

 

 Thực hiện công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng vi rút Corona gây ra;  Quyết định số 173/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona gây ra; Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 500-

CV/ĐUS ngày 30/01/2020 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do viru Corona gây ra. Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực 

thuộc triển khai một số các nhiệm vụ cấp bách để phòng, chống dịch bệnh cụ thể 

như sau: 

 1. Nghiêm túc chấp hành và tổ chức thực hiện tốt các thông điệp, khuyến 

cáo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh trong đó tập trung vào một số nội 

dung sau: 

 - Thông tin, tuyên truyền tới công chức, viên chức, người lao động, người 

thân và nhân dân dân nơi cư trú về dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh (thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng,...), cách thức tự 

theo dõi sức khỏe theo các hướng dẫn của Bộ Y tế (tại đường 

dẫn www.moh.gov.vn); hạn chế tham gia các sự kiện tập trung đông người, nhất 

là các lễ hội. Yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động chủ động 

thực hiện phối hợp tốt với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh. 

 - Tạm thời không đề xuất và chấp thuận cho công chức, viên chức, người 

lao động trực thuộc đi công tác, học tập, du lịch tại Trung Quốc tới khi dịch 

bệnh được kiểm soát. 

 - Căn cứ diễn biến dịch bệnh tại thời điểm hiện tại, bám sát vào nhiệm vụ 

chuyên môn đã giao cho các phòng, đơn vị nếu cần thiết phải tổ chức các cuộc 

họp, hội nghị với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố cần phải 

http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Thu-tuong-quyet-dinh-cong-bo-dich-Corona/386334.vgp
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triệu tập đông người, nhiều thành phần thì tăng cường sử dụng họp trực tuyến tại 

phòng họp trực tuyến của Sở. 

- Công chức, viên chức và người lao động trực thuộc Sở khi có các triệu 

chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở... cần thông báo tới cơ sở y tế nơi 

gần nhất để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời (Số điện thoại đường dây 

nóng tại các cơ sở y tế trên địa bàn các huyện, thành phố đã được cung cấp  tại 

công văn số 113/STNMT-BVMT ngày 04/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường ). 

- Quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trực 

thuộc Sở thường xuyên theo dõi các thông tin chính thống về tình hình dịch 

bệnh tại các kênh báo chí, truyền thông, trang thông tin điện tử chính thức được 

Nhà nước cấp phép để cập nhật tình hình chủ động phương án đối phó; đồng 

thời nghiêm cấm tuyệt đối các hình thức mạo danh, đưa những thông tin thất 

thiệt gây hoang mang dư luận về tình hình dịch bệnh. 

  2. Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chỉ đạo tới các Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai quán triệt viên chức được cử trực tiếp nhận và trả hồ sơ 

TTHC tại Bộ phận một cửa trực thuộc các huyện, thành phố phải thường xuyên 

rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn và thực hiện đeo khẩu trang y tế dùng 1 

lần/1 ngày hoặc khẩu trang vải khi tiếp xúc với tổ chức, cá nhân tới nộp và nhận 

trả kết quả hồ sơ TTHC; Viên chức được cử ra trực một cửa có trách nhiệm 

tuyên truyền, khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến đối với các TTHC thuộc thẩm quyền phạm vi giải quyết của Sở nhằm hạn 

chế việc tiếp xúc đông người. 

 3. Văn phòng Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở cân đối trên cơ sở 

nguồn kinh phí được cấp để mua sắm các dụng cụ thông thường (nước rửa tay 

sát khuẩn, khẩu trang dùng một lần…) cấp, phát cho công chức, viên chức và 

người lao động trực thuộc Sở để sử dụng hàng ngày để tăng cường công tác 

phòng chống dịch bệnh tại đơn vị mình. 

4. Chi cục Bảo vệ Môi trường chủ động lên phương án, kịch bản ứng phó 

trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh khi dịch bệnh diễn biến theo 

chiều hướng xấu nhất; chủ động phối hợp với Sở Y tế tuyên truyền, hướng dẫn 

người dân thực hiện xử lý khẩu trang sau khi đã sử dụng đảm bảo hợp vệ sinh và 

bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- TTCNTTTNMT (đăng tải lên website); 

- Lưu: VT, (NDN). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Bùi Văn Côi 
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