
 
 

 

     UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:       /SKHCN-VP 
V/v triển khai công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trong tình hình mới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2020 

 
Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

   

Hiện nay, công tác phòng chống dịch Covid-19 đang tiếp tục chuyển sang 

giai đoạn mới dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng với nhiệm vụ phục hồi và phát triển 

kinh tế - xa ̃hội. Thực hiện Công văn số 412/UBND-KGVX ngày 23/4/2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trong tình hình mới. Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu toàn thể CCVCNLĐ 

thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, 

đơn vị theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Công chức, viên chức, người lao động 

(CCVCNLĐ) phải gương mẫu, đi đầu trong phòng, chống dic̣h. Đề cao kỷ luật, kỷ 

cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống dịch Covid-19.  

2. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, sát khuẩn tay, 

không tập trung quá 20 người trở lên tại nơi công cộng. Cá nhân tự theo dõi sức 

khỏe nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì không đến cơ quan, nơi làm viêc̣, 

không ra khỏi nhà mà phải đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, điều trị. 

3. Giữ khoảng cách khi giao tiếp, không tập trung nhiều người trong một 

phòng làm việc; Tổ chức các cuộc họp, hội ý đảm bảo khoảng cách giữa các 

thành viên dự họp; Thường xuyên chỉ đạo CCVCNLĐ dọn dẹp vệ sinh phòng 

làm việc đảm bảo ngăn nắp, sạch sẽ. 

4. Đối với khách liên hệ tới liên hệ công tác bộ phận trực bảo vệ của cơ 

quan, đơn vị tiếp tục hướng dẫn thực hiện việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay sau 

đó thông tin với các bộ phận chuyên môn gặp mặt trao đổi tại phòng làm việc đã 

được bố trí. 

5. Đối với trường hợp phải đi kiểm tra tại cơ sở, tổ chức các cuộc họp,… 

các phòng, đơn vị cần tham mưu cho Lãnh đạo Sở sắp xếp thành phần tham gia 

hợp lý. 



 
 

Yêu cầu toàn thể CCVCNLĐ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ nghiêm túc 

triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT,VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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