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tháng 4 năm 2021

V/v phòng, chống dịch bệnh
Covid-19

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Thông báo số 192/TB-VPUB ngày 28/4/2021 thông báo ý kiến
kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Sơn La tại cuộc họp
Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 27/4/2021, Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu
cầu như sau:
1. Các phòng, ban, đơn vị quán triệt công chức, viên chức, lao động thuộc
quyền quản lý thực hiện nghiêm Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid19 (gửi kèm theo).
2. Tăng cường tuyên truyền, cảnh giác nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách
nhiệm của người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp
phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “Phòng ngừa tích cực, phát hiện
sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định
tình hình”.
3. Công chức, viên chức, người lao động gương mẫu và nâng cao ý thức
trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, hạn chế đến nơi
đông người; Cài đặt và bật ứng dụng truy vết (Bluezone), ứng dụng khai báo y tế
(NCOVI); thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử
khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”, nhất là việc đeo khẩu
trang tại nơi công cộng, nơi đông người, trên phương tiện giao thông công cộng.
4. Công chức, viên chức, người lao động các phòng, ban, đơn vị không
nên thăm thân, tham quan, du lịch ngoại tỉnh; Trường hợp cần thiết bắt buộc
phải đi ngoại tỉnh, cá nhân vận động gia đình phải thực hiện thật tốt việc phòng,
chống dịch bệnh, khi về phải báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch nơi cư trú
và thực hiện nghiêm khai báo y tế.
5. Không tổ chức các sự kiện, hoạt động tụ tập, tập trung đông người
trong dịp nghỉ Lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5)
năm 2021. Không tuyên truyền, chia sẻ thông tin không đúng, không chính xác
và chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm duyệt, thông tin.
6. Kiểm tra, đôn đốc công chức, viên chức, lao động thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch và nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các
quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

7. Giao phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị kiểm tra, rà soát trang
thiết bị, vật tư phòng, chống, dịch Covid-19 tại trụ sở cơ quan Văn phòng và báo
cáo lãnh đạo Văn phòng./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (B/c);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- LĐ, CV các phòng, ban, đơn vị;
- Lưu: VT, TCHCQT. ơi nhận:
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TCHCQT.
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