
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /STNMT-VP 
V/v Báo cáo tóm tắt kết quả công tác phòng, 

chống dịch và đề xuất khó khăn, vướng mắc 

 

Tuyên Quang, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Y tế 

 

Căn cứ Văn bản số 941/BCĐ-SYT ngày 22/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tuyên Quang về việc Báo cáo tóm tắt kết 

quả công tác phòng, chống dịch và đề xuất khó khăn, vướng mắc. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng báo cáo: 

1. Kết quả công tác phòng, chống dịch 

1.1. Công tác chỉ đạo 

Từ khi ghi nhận đợt dịch thứ 4 bùng phát, thực hiện chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ướng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản chỉ đạo, quán triệt đến cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định về 

phóng, chống dịch Covid-19: 

- Văn bản số 518/STNMT-VP ngày 27/4/2021 về việc tăng cường công 

tác phòng chống dịch COVId-19. 

- Văn bản số 584/STNMT-VP ngày 07/5/2021 về việc tiếp tục thực hiện 

công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Văn bản số 634/STNMT-VP ngày 17/5/2021 về việc tiếp tục thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống COVID-19. 

- Văn bản số 637/STNMT-VP ngày 17/5/2021 về việc rà soát, thực hiện 

khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

1.2. Kết quả phòng, chống dịch  

- Từ ngày 03/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các phòng, 

dơn vị trực thuộc thường xuyên cập nhập, thống kê các cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trở về tỉnh Tuyên Quang từ các tỉnh khác hoặc đã tiếp 

xúc với các trường hợp có nguy cơ nhiễm dịch Covid-19 để kịp thời chỉ đạo, 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Yêu cầu 100% cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện khai báo y tế trực tuyến; 

đeo khẩu trang, khử khuẩn và giữ khoảng cách khi thực hiện nhiệm vụ để phòng 

chống, dịch. 

- 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 
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mềm khai báo y tế, NCov, ứng dụng truy vết Bluezone hoặc khai báo y tế trực tiếp; 

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 đã ban hành Văn bản số 527/STNMT-VPĐK ngày 14/5/2021 về việc 

giải quyết hồ sơ thực hiện các quyền của người sử dụng đất thuộc tẩm quyền 

giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trong điều kiện đảm bảo các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 để hướng dẫn người dân, tổ chức và doanh 

nghiệp thực hiện). 

2. Đề xuất khó khăn, vướng mắc 

Là cơ quan thường xuyên tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 

với số lượng lớn, đặc biệt Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 

và Môi trường có hàng trăm lượt người giao dịch mỗi ngày; người dân và các 

tổ chức liên hệ công việc đến từ nhiều địa phương khác nhau trong và ngoài 

tỉnh. Trong khi đó, điều kiện cơ sở hạ tầng tại khu vực tiếp nhận và trả kết 

quả không đáp ứng diện tích để đảm bảo quy định giãn cách phòng, chống 

dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Để đảm bảo phòng, chống dịch 

hiệu quả trong quá trình hiện thủ tục hành chính, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đề nghị: 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân, doanh 

nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 . 

- Xem xét ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 đối với các cán bộ thường 

xuyên tiếp xúc với nhiều người (cán bộ làm công tác tiếp dân; tiếp nhận và trả 

kết quả...) 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng báo cáo./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19; 
- Các đ/c PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Mạnh Duyệt 
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