
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
                        

Số:      /STNMT-VP 
V/v tiếp tục thực hiện công tác phòng,  

chống dịch COVID -19  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

   Tuyên Quang, ngày     tháng 5 năm 2021 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

Hiện nay, dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới và trong 

nước. Trong tỉnh đã phát hiện các trường hợp F1, F2, F3 ..., nguy cơ xảy ra dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh là rất cao.  

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương và 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản chỉ đạo 

công chức, viên chức và người lao động nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm 

các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời thường xuyên cập 

nhập, phổ biến tuyên truyền diễn biến dịch bệnh và chỉ đạo của cấp trên về phòng 

chống dịch COVID-19.  

Để tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19, 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu: 

1. Công chức, viên chức và người lao động 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. 

2. Không tập trung đông người; các phòng, đơn vị, đặc biệt là Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả tăng cường tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp thực hiện 

các biện pháp phòng chống, dịch COVID-19 khi đến làm việc tại Sở Tài nguyên và 

Môi trường, nhất là việc thực hiện đeo khẩu trang, khử khẩn, giãn cách và sử dụng 

phần mềm khai báo y tế, NCov, ứng dụng truy vết Bluezone. 

3. 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. 

4. Công chức, viên chức, người lao động được cử đi công tác phải thực hiện 

nghiêm quy định phòng, chống dịch; thông báo lịch trình di chuyển trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ. 

5. Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường đăng tải các 

văn bản liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID – 19 lên trang Thông 



tin điện tử của Sở. Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai tới toàn thể 

công chức, viên chức và người lao động để thực hiện. 

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. 
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