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Kính gửi: Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở 

  
 

Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, để kịp thời 

triển khai các các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến đến 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các 

phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm 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; Công văn số 304/UBND-KGVX ngày 27/3/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ; 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 và Thông báo số 155/TB-VPUBND ngày 

24/3/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Chủ tịch 

UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh với thành viên 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, cần lưu ý một số nội 

dung sau:  

- Tạm dừng các hoạt động hội nghị, họp, các sự kiện tập trung trên 20 

người (trong 01 phòng); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi 

làm việc, hội họp trực tuyến; đối với các cuộc họp dưới 20 người yêu cầu bố trí 

khoảng cách chỗ ngồi giữa các đại biểu tối thiểu 1,5m và thực hiện các biện 

pháp phòng dịch theo quy định.  

- Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở và trường học, 

bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại 

các địa điểm công cộng. 

2. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Tư pháp tiến 

hành đo thân nhiệt cho công chức, viên chức, người lao động và khách đến liên 

hệ công tác trước khi vào trụ sở cơ quan từ ngày 30/3/2020. 

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở quan tâm bố trí dung dịch sát khuẩn 

trước phòng làm việc và cơ quan; đồng thời, triển khai đến công chức, viên chức 



và người lao động tại đơn vị thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân để 

phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

Yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, QT. 
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