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V/v đẩy mạnh các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tại cơ quan, công sở 
 
 

                                      

                              Kính gửi:  

                                      - Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành; 

                                      - Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

                                      - Các Tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể. 

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, khó 

lường; để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định của 

Bộ Y tế tại cơ quan, công sở, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 
 

1. Các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị mình, thực hiện 

nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư tại Công văn số 79-CV/TW ngày 

29/01/2020; của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 

28/01/2020, Chỉ thị số 06/CTTTg ngày 31/01/2020, Công điện số 156/CĐ-TTg 

ngày 02/02/2020, Công văn số 164/TTg-KGVX ngày 03/02/2020, Chỉ thị số 

10/CT-TTg ngày 25/02/2020; các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, 

Bộ Y tế, các Bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia và Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh Quảng Nam. 
 

Thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng chống dịch tại trụ sở cơ quan, đơn 

vị. Hạn chế các cuộc họp không cần thiết. Đối với các đại biểu, khách đến tham 

dự các cuộc họp, liên hệ, trao đổi công việc, … cần hướng dẫn các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: Đeo khẩu trang, thực hiện rửa tay diệt 

khuẩn thường xuyên, tránh tiếp xúc cự ly gần…theo đúng quy định của Bộ Y 

tế. Đồng thời, quán triệt đến cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan, 

đơn vị mình tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, thực hiện nghiêm các 

hướng dẫn, khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh; tự giác thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch, chủ động bảo vệ sức khỏe cho người thân, gia đình và 

cộng đồng.   
 

2. Lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, lãnh đạo UBND các 

huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các đại biểu 

tham dự các cuộc họp do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại Trụ 

sở làm việc Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ 

Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 như: đo thân nhiệt bằng dụng cụ chuyên 

dụng, rửa tay bằng nước rửa tay khô diệt khuẩn trước khi đi vào cơ quan (nước 

rửa tay diệt khuẩn được bố trí ngay trước cửa ra vào), khuyến cáo mọi người 

khi giao tiếp giữ cự ly (khoảng cách tối thiểu 2m) và không bắt tay trong quá 



trình giao tiếp; hạn chế sử dụng thang máy và các thiết bị sử dụng chung. 

Thường xuyên đeo khẩu trang để phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho chính mình 

và những người xung quanh. 
 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, điạ phương, các đồng chí cán bộ, lãnh đạo 

thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, HCTC, QTTV. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Lê Trí Thanh 
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