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Thực hiện công điện số 1191/CĐ-BYT ngày 31/7/2020 của Bộ Y tế về việc 

khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Công văn 

số 924/UBND-KGVX ngày 02/8/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực 

hiện công điện số 1191/CĐ-BYT ngày 31/7/2020 của Bộ Y tế; Công văn số 

1848/CV-BCĐ ngày 31/7/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 

về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVIV-19. 

Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị thực hiện ngay 

một số nội dung sau đây: 

1. Khẩn trương tiến hành rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp công 

chức, viên chức và người lao động thuộc Sở và có người thân trong gia đình (trực 

tiếp hàng ngày tiếp xúc) đã từng đi đến thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Quảng 

Ngãi từ ngày 01/7/2020 đến ngày 28/7/2020, lập danh sách gửi về Văn phòng Sở 

trong ngày 05/8/2020 qua đồng chí Nguyễn Duy Nam Chuyên viên Văn phòng Sở 

để tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Sở ban hành văn bản gửi Sở Y tế (Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh) để sàng lọc, xác minh các trường hợp có nguy cơ, tổ chức 

cách ly y tế phù hợp theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế, tổ chức 

lấy mẫu xét nghiệm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để tránh lây lan dịch 

bệnh ra cộng đồng. Yêu cầu tất cả các trường hợp này thực hiện ngay việc khai báo y 

tế, giám sát, cập nhật tình hình sức khỏe; thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, 

nơi tập trung đông người và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo Quy 

định của Bộ Y tế.  

2. Yêu cầu toàn thể công chức, viên chức và người lao động làm việc trong 

khuôn viên trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường phải thực hiện đo thân nhiệt, đeo 

khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn khi vào làm và ra về trong khuôn viên trụ sở cơ 

quan, nơi công cộng, nơi tập trung đông người, các cơ sở khám chữa bệnh và các 

phương tiện giao thông công cộng. Đối với khách ra vào liên hệ công tác tại trụ sở 

cơ quan (đặc biệt là khuôn viên trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường) yêu cầu phải 

thực hiện đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước tại bộ phận bảo vệ 

đồng thời các phòng, đơn vị trong khuôn viên trụ sở cơ quan Sở Tài nguyên và Môi 

trường thực hiện tiếp khách tại phòng họp tầng 1 Nhà A. 

 3. Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Giám đốc các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở (bao gồm Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai các huyện, thành phố): Quán triệt tới toàn thể viên chức và người lao động 

trực thuộc thực hiện việc đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng nước sát 
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khuẩn, đo thân nhiệt hàng ngày và thực hiện tiếp xúc với người dân và khách 

hàng đến liên hệ công tác tại trụ sở nơi làm việc đảm bảo đúng theo các quy 

định hướng dẫn phòng chống dịch của Bộ Y tế. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị và toàn thể công chức, 

viên chức và người lao động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (Cơ quan TT BCĐ); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, (NDN). 
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