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Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 

95/CĐ-BYT ngày 28/01/2021 của Bộ Y tế về việc tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố; Công văn số 127/UBND-KGVX ngày 

29/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19. Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong cơ quan theo 

tình hình hiện nay, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Trưởng các 

phòng, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai ngay các một 

số nội dung sau: 

1. Yêu cầu toàn thể công chức, viên chức và người lao động làm việc tại 

các phòng, đơn vị phải thực hiện đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn khi ra 

vào làm việc tại trụ sở cơ quan. 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 

đeo khẩu trang, sát khuẩn tay tại bộ phận bảo vệ trước khi vào liên hệ công tác; 

đối với các đoàn công tác đông người từ 05 người trở lên có liên hệ công tác với 

các phòng, đơn vị trong khuôn viên trụ sở yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện 

tiếp và làm việc tại phòng tiếp công dân của Sở tại tầng 1 Nhà A. 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, quán triệt 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới đã được 

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của về 

một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. 

 2. 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 

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. Thực hiện tốt thông điệp 5K 

“Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách -Không tụ tập - Khai báo y tế”. 

Yêu cầu đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và các nơi 

công cộng, nơi tập trung đông người. Hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung 

đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng.  
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3. Nghiêm cấm công chức, viên chức và người lao động trực thuộc đưa 

thông tin thất thiệt, không đúng sai sự thật về dịch Covid-19 lên các trang mạng 

xã hội (Facebook, Zalo, Viber…) Đồng loạt đăng tải, chia sẻ những thông điệp, 

thông tin chính thống về phòng chống Covid-19 để hình thành thói quen chia sẻ, 

tiếp nhận, tương tác xã hội những thông tin chính thống, đáng tin cậy trên mạng 

xã hội. 

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; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, (NVN). 

GIÁM ĐỐC 
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