
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 
 

 

Số:   320 /UBND-TH 
 

V/v giảm số lượng cán bộ, 

công chức, viên chức làm việc 

trực tiếp tại cơ quan để phòng, 

chống dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        An Giang, ngày  31  tháng  3  năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và 

Chỉ thị số 682/CT-UBND ngày 29/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

trong giai đoạn cao điểm; 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh 

có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Căn cứ tình hình thực tế và thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, địa 

phương, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các đơn vị sự nghiệp 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ ngành Y tế toàn tỉnh), Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện, thị xã, thành phố xem xét, quyết định cho một bộ phận 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, địa phương và 

các đơn vị, bộ phận trực thuộc được nghỉ và làm việc trực tuyến tại nhà 

(số lượng người được nghỉ 50% tổng số cán bộ, công chức, viên chức , 

người lao động của đơn vị, địa phương). 

Thời gian thực hiện: bắt đầu kể từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 

15/4/2020. 

2. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các đơn vị sự 

nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

thị xã, thành phố sắp xếp công việc hợp lý, đảm bảo các hoạt động bình 

thường của đơn vị, địa phương; chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện 



nhiệm vụ và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

thời gian được nghỉ việc và làm việc tại nhà. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp 

tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (b/c); 

- Các Ban Đảng Tỉnh ủy; 

- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Vp.UBND tỉnh: lãnh đạo và các Phòng; 

- Lưu: HCTC. 
 

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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