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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 31 tháng 7 năm 2020

V/v tăng cường phòng, chống dịch
Covid-19 trong tình hình mới

Kính gửi:
- Các phòng thuộc Sở;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 4007-CV/TU ngày 31/7/2020 của Tỉnh ủy về
tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch đề nghị các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức,
người lao động và người thân tham gia phòng, chống dịch; phát huy mạnh mẽ
phương châm 4 tại chỗ; bình tĩnh, chủ động ứng phó mọi tình huống; tuyệt đối
không chủ quan, lơ là, không được gây hoang mang, mất ổ định.
2. Các đơn vị phải tổ chức tốt việc quản lý công chức, viên chức, nhân
viên, người lao động. Mọi người đến và về từ Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 phải
được lập danh sách, kê khai y tế, điều tra dịch tễ, báo cơ quan chức năng có
thẩm quyền để phân loại, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo quy định.
3. Công chức, viên chức, người lao động đi làm phải rửa tay, sát khuẩn,
mang khẩu trang.
4. Đẩy mạnh việc sử dung dịch vụ công trực tuyến, 100% hồ sơ phải được
làm trực tuyến, không nhận hồ sơ giấy. Phải hướng dẫn, hỗ trợ người dân,
doanh nghiệp làm hồ sơ tại nhà.
5. Hạn chế các hoạt động tụ tập đông người, vận động công chức, viên
chức, nhân viên, người lao động và người thân trong gia đình tổ chức ma chay,
cưới hỏi hạn chế số lượng người dự, nếu được thì nên dời lại. Công chức phải
làm gương; nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển
khai thực hiện tốt những nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện về Sở khi
có yêu cầu để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tỉnh ủy (thay báo cáo);
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Lưu: VT, VP(NH).
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