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Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn cả nước vẫn đang diễn biến hết sức
phức tạp, tại nhiều địa phương, nhất là tại các tỉnh phía Nam liên tục công bố ca
mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, số ca mắc mới trong ngày liên tục tăng cao,
đã có 25 tỉnh, thành phố đang thực hiện cách ly, phong tỏa theo Chỉ thị số 15, Chỉ
thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tại tỉnh Tuyên Quang tình hình dịch bệnh cơ
bản ổn định, từ sau khi phát hiện bệnh nhân F0 (4191) đến nay đã gần 60 ngày
không phát hiện thêm ca nhiễm mới; một số ca bệnh tái dương tính là các trường
hợp F0 đã điều trị khỏi đón về từ tỉnh Bắc Giang và Bệnh viện K Tân Triều, hiện
đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi bảo đảm theo quy định.
Dự báo trong thời gian tới tiếp tục có nhiều người đến và trở về tỉnh từ các
tỉnh, thành phố đang có dịch COVID-19, nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch
COVID-19 trên địa bàn tỉnh là rất cao
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, Giám đốc Sở yêu cầu:
1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị tập trung cao độ, quyết liệt trong công
tác phòng, chống dịch, thực hiện tốt các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong
công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm mọi hoạt động bình thường
của cơ quan trong điều kiện mới; chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện
chủ động các biện pháp phòng, chống dịch trong đơn vị.
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm quy định
5K của Bộ Y tế; không tập trung đông người và tổ chức liên hoan ăn uống.
2. Chánh Văn phòng Sở phối hợp với Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất
chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bảo vệ cơ quan thực hiện nghiêm việc
kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế đối với công dân đến liên hệ công việc với cơ
quan; kiên quyết không giải quyết đối với các trường hợp chưa thực hiện đầy
đủ các yêu cầu phòng, chống dịch khi đến liên hệ công tác với Sở.
Các phòng, đơn vị có tránh nhiệm thông báo cho Văn phòng Sở về các
tổ chức, cá nhân từ ngoài tỉnh đến làm việc tại phòng, đơn vị mình để tổng hợp
theo dõi.
3. Thủ trưởng các phòng, đơn vị có trách nhiệm cập nhập các chỉ đạo về
phòng, chống COVID-19, kịp thời quán triệt thực hiện các quy định phòng,
chống dịch tại đơn vị mình; thường xuyên rà soát việc đi lại của cán bộ, công

chức, viên chức, người lao động và người thân; trường hợp có người đã đi đến
vùng có dịch hoặc có biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, khó thở phải thông báo ngay
với Văn phòng Sở và yêu cầu thực hiện khai báo y tế, các biện pháp phòng,
chống dịch theo quy định.
Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
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