
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

                        

Số:      /STNMT-VP 
V/v quyết liệt thực hiện công tác phòng, 

 chống COVID-19  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

   Tuyên Quang, ngày     tháng 8 năm 2021 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

 

Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn cả nước vẫn đang diễn biến 

hết sức phức tạp, tại nhiều địa phương số ca mắc mới trong ngày vẫn còn cao. 

Thực hiện Lời kêu gọi của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết 

số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội; chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ tại Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 về việc phòng, chống dịch 

COVID-19 và Văn bản số 2678/UBND-KGVX ngày 01/8/2021 về việc quyết liệt 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Giám đốc Sở yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị và toàn thể công chức, 

viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường: 

1. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong việc phòng, chống dịch COVID-

19; thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Giám đốc Sở về phòng, chống dịch COVID-19. Chủ động tự rà soát việc di 

chuyển nếu có nghi ngờ tiếp xúc với các trường hợp F0, F1, F2, F3... hoặc có biểu 

hiện mệt mỏi, sốt, ho, khó thở phải liên hệ ngay với các cơ sở y tế để được hướng 

dẫn các biện pháp phòng, chống dịch. 

2. Thủ trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực 

hiện chủ động các biện pháp phòng, chống dịch trong đơn vị, bảo đảm mọi hoạt 

động bình thường của cơ quan trong điều kiện mới. 

3. Chánh Văn phòng Sở phối hợp với Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất 

tiếp tục 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.  

4. Các phòng, đơn vị tiếp tục tăng cường hướng dẫn và khuyến khích tổ chức, 

doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ 

công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi 



trường và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện tỉnh Tuyên Quang để 

nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

  Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; (báo cáo) 

- Như trên; (thực hiện) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sơn Lâm 
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