UBND TỈNH LAI CHÂU
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG
CHỐNG DỊCH COVID-19

Số: 98 /CV-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Lai Châu, ngày 09 tháng 4 năm 2020

V/v quán triệt, triển khai thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trong các cơ quan,
đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện
pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, các cấp, các ngành,
cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã tập trung triển khai đồng
bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch, kịch bản, chương trình đề
ra và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại
những hạn chế nhất định, cần được kịp thời chấn chỉnh, khắc phục trong thời
gian tới, nhất là tình trạng một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tại một
số địa phương, đơn vị chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
Để siết chặt hơn nữa và nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong công tác
phòng, chống dịch bệnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh yêu
người đứng đầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức viên
chức, người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ; Công văn số 645/UBND-TH của UBND tỉnh; trong đó lưu ý thực
hiện tốt một số nội dung sau:
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Nhà
nước hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết và phải đeo khẩu
trang, giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu là 2m; hạn chế tập thể dục tại các nơi
công cộng để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19; thường xuyên rửa
tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật
tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y
tế. Tích cực, chủ động thay đổi phương thức làm việc, từ trực tiếp sang trực
tuyến và các hình thức phù hợp khác.
- Tại công sở, khi có khách đến giao dịch, phải thực hiện việc đo thân
nhiệt, khai báo y tế, nắm rõ lịch sử đi lại của khách trong thời gian 14 ngày;
không bố trí gặp và giao dịch khi khách đi về từ vùng dịch. Các cơ quan bố trí

phòng riêng để tiếp khách đến làm việc, không để khách tự do đi lại tại các
phòng, ban chuyên môn. Những nơi có đông người đến giao dịch: Trung tâm
Phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa, các quầy giao dịch... thực hiện
nghiêm việc giãn cách tối thiểu 2m.
- Công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Nhà nước
xác định rõ làm việc tại nhà trong khoảng thời gian này là thực hiện nhiệm vụ,
công vụ, phải đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc như làm việc tại trụ sở cơ
quan.
- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc công
chức, viên chức và người lao động lây nhiễm Covid-19 tại cơ quan, đơn vị do
không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.
Căn cứ nội dung Công văn này, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND
các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy; (b/c)
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: V, CV, CB;
- Lưu: VT, Th5.
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