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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số: 183 /SKHCN-VP 
V/v tăng cường các biện pháp 
phòng chống dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 16  tháng 3 năm 2020 

 
                          Kính gửi:  
                                           - Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 
                                            - Các đơn vị trưc thuộc Sở. 

 

 

Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và 
bùng phát cao. Để công tác phòng, chống dịch, đạt hiệu quả, Giám đốc Sở Khoa 
học và Công nghệ yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động 
(CC,VC,NLĐ) thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện một số biện pháp cấp 
bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cụ thể như sau: 

1. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện việc 
quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh tới toàn thể CC,VC,NLĐ 
nhằm nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 
Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế; hạn chế tham gia các hoạt động hội họp, 
tụ tập đông người, tham quan, du lịch. Nếu có khả năng đã tiếp xúc gần với bệnh 
nhân hoặc các trường hợp có khả năng lây nhiễm cần liên hệ ngay các với cơ sở y tế 
để được tư vấn, hướng dẫn kịp thời; đồng thời báo cho lãnh đạo cấp trên trực tiếp để 
có biện pháp ứng phó kịp thời.  

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc hạn chế tối đa việc tổ chức và tham mưu tổ 
chức các cuộc họp, sự kiện tại cơ quan. CC,VC, NLĐ cơ quan chủ động và vận 
động người thân, gia đình hạn chế tham gia hoạt động tập trung đông người (kể cả 
ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ). Trong trường hợp tham gia các cuộc họp, hội 
nghị, yêu cầu toàn thể CC,VC,NLĐ thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi 
tham dự. 

3. CC,VC, NLĐ trong cơ quan hạn chế việc đi lại, trao đổi giữa các phòng. 
Khuyến khích việc trao đổi công việc qua điện thoại và trên hệ thống phần mềm 
quản lý văn bản của cơ quan.Hạn chế đi công tác, việc riêng ở ngoài tỉnh, nhất là 
đi bằng máy bay; trường hợp buộc phải đi công tác, việc riêng ngoài tỉnh thì phải 
có ý thức tự phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

4. Đối với khách đến liên hệ công tác, trước khi vào cơ quan, bộ phận bảo 
vệ yêu cầu khách đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và hướng dẫn vào làm việc tại 
phòng làm việc được bố trí riêng, hạn chế khách lên các phòng chuyên môn (tại 
Văn phòng Sở bố trí tại phòng truyền thống của Sở), đồng thời báo cho phòng 
chuyên môn liên quan. 

5. Các phòng họp, phòng làm việc nên mở cửa thông thoáng, hạn chế sử 
dụng điều hòa trong phòng họp. Tổ chức duy trì việc vệ sinh cơ quan.  
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6. CC,VC, NLĐ trong cơ quan, đơn vị tự giác thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế (thực hiện khai báo y tế điện tử, 
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, giữ vệ sinh sạch sẽ tại nơi làm việc cũng 
như tại nhà, hạn chế đi đến nơi đông người, đeo khẩu trang đúng cách, không ăn 
thịt động vật hoang dã...). Trường hợp có biểu hiện bị sốt, ho, khó thở phải đến 
ngay Bệnh viện, Trung tâm, Trạm y tế để được kiểm tra y tế và thực hiện việc 
cách ly theo yêu cầu. Theo dõi, cập nhật những thông tin chính xác về diễn biến của 
tình hình dịch bệnh, không đưa, phát tán những thông tin không chính xác, gây hoang 
mang, lo lắng, ảnh hưởng đếncông việc và đời sống . 

Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở kịp thời thông tin về 
diễn biến của tình hình dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị về Văn phòng Sở để tổng 
hợp và báo cáo./. 

 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 

 
 

Nguyễn Thị Hà 
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