
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
                        

Số:      /STNMT-VP 
V/v thực hiện các biện pháp phòng,  

chống 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 

Để đáp ứng nhu cầu giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, tổ 

chức; đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình giải 

quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng của Sở Tài nguyên và Môi trường theo chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1297/UBND-KDTT ngày 07/5/2021 

về hoạt động của Bộ phận Một cửa trong thời gian diễn ra dịch COVID-19. 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu: 

 1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tăng cường cảnh giác, 

trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, 

các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở; đề 

nghị người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi đến giao dịch phải thực hiện nghiêm 

yêu cầu 5K của Bộ Y tế, bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn  và đo thân 

nhiệt theo quy định.  

 2. Giao Văn phòng Sở phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục 

thực hiện một số nội dung sau: 

 2.1. Cử người đo kiểm tra thân nhiệt, nhắc nhở người dân, doanh nghiệp, 

tổ chức thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19: đeo khẩu trang, rửa 

tay sát khuẩn, giữ khoảng cách; lập danh sách ghi các thông tin, địa chỉ, số điện 

thoại ... của người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi đến giao dịch tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường. 

2.2. Rà soát, bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền các quy định phòng, chống 

dịch COVID-19 tại những vị trí dễ quan sát, thường xuyên có người đi lại như: 

cổng, sảnh cơ quan, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở. 

 2.3. Chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay khử khẩn, khẩu trang, trường hợp khách 

đến cơ quan quên hoặc không có khẩu trang thì cung cấp để thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia quá trình hướng 

dẫn, giải quyết TTHC hạn chế thấp nhất việc để người dân, doanh nghiệp, tổ chức 

phải đi lại nhiều lần hoặc đến giao dịch trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

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

4. Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường rà soát việc giải 

quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đảm bảo dễ dàng, thuận lợi 

cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính. 

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở để chỉ đạo 

giải quyết. 

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. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Mạnh Duyệt 
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