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THÔNG BÁO
Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; và 
văn bản số 308/UBND –KGVX ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp 
bách phòng, chống dịch COVID-19; 

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn yêu cầu tất cả công chức, viên 
chức, người lao động thuộc Sở thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 
308/UBND-KGVX về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 
COVID-19 (Văn bản có trên hệ thống VNPT-iOffice). Cần tập trung thực hiện ngay 
một số nội dung cụ thể như sau:

1. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc sở thực hiện 
nghiêm tinh thần chỉ đạo về cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ 
ngày 01/4/2020

- Nguyên tắc: Gia đình cách ly với gia đình; thôn bản cách ly với thôn bản; 
xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh.

- Yêu cầu: 
Công chức, viên chức, người lao động thuộc sở và người thân trong gia đình 

ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực, thực 
phẩm, thuốc men, cấp cứu và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm 
việc giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi giao tiếp. Không tập trung quá 02 người 
ngoài phạm vi công sở và ở nơi công cộng.

Công chức, viên chức, người lao động thuộc sở và người thân trong gia đình 
tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia 
khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia 
đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các 
cơ quan chức năng và cộng đồng.

2. Về việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan
Trong thời gian cách ly 15 ngày, đề nghị toàn thể công chức, viên chức, 

người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, tiếp nhận, giải quyết 
công việc trực tuyến. Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực cơ quan, xử 
lý tài liệu mật, tài liệu gấp và thực hiện các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu 
mới đến làm việc tại cơ quan.

Trưởng các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở thực hiện ngay việc rà soát 
các nhiệm vụ được giao, chủ động phân công công việc cho công chức, viên chức, 
người lao động làm việc trực tuyến, đảm bảo giải quyết các công việc có chất 



lượng, hiệu quả. Khi làm việc trực tuyến, giải quyết công việc tại nhà, bản thân và 
gia đình công chức, viên chức, người lao động phải thực hiện nghiêm tinh thần chỉ 
đạo cách ly toàn xã hội như đã nêu ở trên, đảm bảo an ninh, an toàn trong phòng, 
chống dịch.

Trường hợp công chức, viên chức, người lao động không đủ điều kiện giải 
quyết công việc trực tuyến tại nhà, hoặc có các nhiệm vụ cần thiết phải đến làm 
việc tại cơ quan thì Trưởng các phòng, ban đơn vị cần có sự sắp xếp, bố trí cho phù 
hợp, đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch (giữ khoảng cách khi 
giao tiếp, tiếp xúc, không tập trung nhiều người trong cùng một phòng làm việc; 
thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang đầy đủ; thường xuyên sát khuẩn tay, ...).

Trưởng các phòng, ban đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo sở về việc 
tuyên truyền, phổ biến, quán triệt công tác phòng, chống dịch tới toàn thể công 
chức, viên chức, người lao động thuộc mình quản lý; và phải chịu trách nhiệm 
trước lãnh đạo sở về việc nhân viên thuộc mình quản lý bị nhiễm bệnh do không 
chấp hành quy định về phòng, chống dịch tại công sở.

3. Tổ chức thực hiện
 Giao Văn phòng Sở triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại 

cơ quan đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của trung ương và của tỉnh; phân công, bố trí 
công chức, người lao động trực cơ quan để xử lý các công việc có liên quan đến 
công tác an ninh, bảo vệ; xử lý văn bản mật, gấp và các nhiệm vụ cấp bách khác 
trong thời gian triển khai cách ly.

Trưởng các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở kịp thời triển khai đến toàn thể 
công chức, viên chức, người lao động về các nội dung chỉ đạo của trung ương, của 
tỉnh và các nội dung quán triệt tại văn bản này.
            Căn cứ vào chức năng và  nhiệm vụ được giao đề nghị lãnh đạo phòng, ban 
đơn vị thuộc Sở chủ động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện 
hoàn thành tốt công việc được giao và đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở (chỉ đạo);
- Các phòng, ban (t/h);                                                            
- Lưu: VP, VT.        
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