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Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

 

Thực hiện thông báo kết quả cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ 

đạo phòng chống COVID-19 tỉnh tại Thông báo số 439-TB/TU ngày 26/02/2022 

của Thường trực Tỉnh ủy về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch COVID-19. 

Những ngày gần đây, số ca F0 trên địa bàn tỉnh tăng cao, tình hình dịch 

bệnh Covid-19 có chiều hướng dẫn biến phức tạp; tại một số cơ quan, nhà máy, 

trường học... cũng xuất hiện nhiều ca F0. Nguyên nhân yếu là do hoạt động đi lại 

của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao; công tác kiểm soát người đi, 

đến, về địa phương chưa chặt chẽ, việc chấp hành khai báo  tạm trú, tạm vắng, 

khai báo y tế chưa nghiêm; cán bộ, công nhân, học sinh nhiều cơ quan, đơn vị, 

trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy, xí nghiệp và trường học còn chưa 

chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc cách ly 

F0, F1 tại nhà chưa tuân thủ đúng quy định; một số tổ chức, người dân còn chủ 

quan, lơ là không chấp hành nghiêm quy định “5K”... 

Đối với cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường, những ngày qua cũng phát 

sinh một số ca F0, khó khăn trong việc xác định nguồn lây nhiễm. Để thực hiện 

tốt công tác phòng, chống dịch bênh COVID-19 trên địa bàn và trong cơ quan, 

Giám đốc Sở yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, 

hiệu quả chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống 

COVID-19 tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở về phòng, chống dịch 

COVID-19; quyết liệt chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động trong đơn 

vị thực hiện nghiêm các quy định và tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong việc 

phòng, chống dịch COVID-19. 



2. Thường xuyên tuyên truyền, thông tin hướng dẫn công tác phòng, chống 

dịch tại cơ quan, gia đình và địa phương nơi sinh sống. Hạn chế tập trung đông 

người và thực hiện nghiêm quy định “5K”; theo dõi sức khỏe khi có tiếp xúc với 

các trường hợp F0 hoặc có biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, khó thở, chủ động test, 

xét nghiệm sàng lọc Covid-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; thực 

hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với các trường hợp F0, F1. 

3. 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. 

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: 

- Như trên; (thực hiện) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang Thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Mạnh Duyệt 
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