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THÔNG BÁO
Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện 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; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày
27/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quyết liệt thực hiện đợt
cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ đạo liên quan,
Để thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID19 tại cơ quan Sở và góp phần không để xuất hiện, lây lan dịch bệnh trên địa bàn
tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đề nghị công chức, viên chức, người lao động và
các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch và quy trình
phòng, chống dịch COVID-19 như sau:
I. ĐỐI VỚI CƠ QUAN SỞ NỘI VỤ
1. Đề nghị công chức, viên chức, người lao động bình tĩnh, không hoang
mang nhưng cũng không lơ là, chủ quan, nâng cao tinh thần phòng, chống dịch
bệnh, thực hiện đầy đủ các khuyến cáo trong phòng, chống dịch của Bộ Y tế, các
cấp, các ngành.
2. Thực hiện khai y tế theo đúng hướng dẫn trên các phương tiện truyền
thông; thực hiện khai báo y tế trên phần mềm ứng dụng NCOVI trên điện thoại
di động của cá nhân.
3. Đeo khẩu trang đúng cách tại cơ quan và nơi công cộng, rửa tay thường
xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, không tụ tập đông người, nếu
có bất thường về sức khỏe cần được thông báo đến cơ sở y tế gần nhất để được
tư vấn và điều trị kịp thời.
4. Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về áp dụng các
biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28/3 đến hết ngày
15/4/2020, cụ thể như sau:
a) Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong
01 phòng (nếu cần thiết phải tổ chức cuộc họp để giải quyết các công việc
chuyên môn, cần vệ sinh, sát khuẩn, khử trùng phòng họp theo đúng hướng
dẫn); hạn chế tụ tập, đi lại giữa các phòng làm việc trong cơ quan khi không cần
thiết, không thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; không tụ tập từ 10 người trở lên
ngoài phạm vi công sở; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người
với người tại các địa điểm công cộng.
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b) Thường xuyên vệ sinh phòng làm việc đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ.
Tích cực đổi mới, cải tiến cách thức làm việc nhằm thích ứng với công tác
phòng chống dịch bệnh, từ trực tiếp sang trực tuyến, triệt để ứng dụng công
nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công,
khuyến khích các hình thức giao dịch điện tử, thực hiện thủ tục hành chính, trao
đổi, giải quyết công việc chuyên môn trên môi trường mạng.
c) Lưu ý khi trình lãnh đạo sở ký, ban hành văn bản: Khuyến khích thực
hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử, ký số trên hệ thống quản lý văn bản và điều
hành VNPT-iOffice. Các văn bản đi cần phát hành (trừ các văn bản gấp, cần
trình ký, ban hành ngay), các phòng, đơn vị chuyển Văn thư để tập trung, trình
lãnh đạo Sở ký vào cuối giờ làm việc.
II. ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
1. Các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác tại Sở Nội vụ
Khi đến liên hệ công tác tại Sở Nội vụ, đề nghị thực hiện đeo khẩu trang
đúng cách, thực hiện sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn theo yêu cầu, hướng
dẫn của nhân viên bảo vệ cơ quan; nên giữ khoảng cách tiếp xúc (tốt nhất là 2m)
trong giao dịch công việc.
2. Giải quyết thủ tục hành chính, các công việc chuyên môn
- Khuyến khích các cơ quan, đơn vị triển khai nộp, nhận các thủ tục hành
chính liên quan đến thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thực hiện qua dịch vụ
bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
- Các cơ quan, tổ chức có nhu cầu trao đổi công việc cần tăng cường thực
hiện qua các phương tiện thông tin liên lạc, gửi nhận văn bản điện tử, ký số trên
hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice.
Sở Nội vụ thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan, công chức, viên
chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ triển khai thực hiện./.
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