
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:             /STNMT-VP
V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19

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

Hải Dương, ngày        tháng 8 năm 2020

Kính gửi:
- Các đồng chí Lãnh đạo Sở,
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở.
- Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở

Thực hiện Thông báo số 1902-TB/TU ngày 06/8/2020 của Tỉnh ủy Hải 
Dương về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp  phòng, chống dịch bệnh Covid-
19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Công văn số 2832-UBND-VP ngày 06/8/2020 
của UBND tỉnh về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên thiết 
bị di động thông minh,

Để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 
mới của vi rút Corona gây ra, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở 
như sau:

- Tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo 
của Trung ương, Công điện ngày 05/8/2020 của Thường trực Ban Bí thư; Thông 
báo kết luận số 1886-TB/TU ngày 29/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ 
đạo của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh với tinh 
thần  “Chống dịch như chống giặc”.  Cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn để tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ, chính xác, kịp thời tình 
hình diễn biến của dịch bệnh góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm 
cho từng các bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở từ đó vận động 
những người thân trong gia đình, xã hội chấp hành tốt những chỉ đạo, hướng dẫn 
của cấp ủy, chính quyền và cơ quan chuyên môn trong công tác phòng, chống 
dịch bệnh. 

- Chỉ đạo, yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
của đơn vị cài đặt ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động thông minh cá nhân; 
yêu cầu mọi người đến làm việc phải cài đặt và chạy ứng dụng Bluezone. Trung 
tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm đăng tải hướng dẫn cài đặt ứng dụng 
Bluezone lên Cổng thông  tin điện tử của Sở để các tổ chức, cá nhân tiện tra cứu 
(tài liệu tuyên truyền và thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone được đăng tải 
trên website https://www.bluezone.gov.vn )
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- Các bộ, công chức, viên chức và người lao động đeo khẩu trang tại nơi 
công cộng có tập trung đông người; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
theo hướng dẫn của ngành Y tế (tại đường dẫn www.moh.gov.vn).

- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động thực 
hiện phối hợp tốt với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh. Báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Sở Tài 
nguyên và Môi trường; thông báo tới cơ sở y tế nơi gần nhất nếu có các triệu 
chứng của bệnh. Nghiêm cấm việc che dấu hoặc thông tin không đúng về dịch 
bệnh; thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những thông 
tin không chính xác, gây hoang mang dư luận. Chấp hành nghiêm yêu cầu của 
cơ quan có thẩm quyền đối với các trường hợp buộc phải cách ly theo quy định.

- Tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến (online), thanh toán trực tuyến (mức độ 4) 
hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích để nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyêt 
hành chính. 

- Tổ công tác của Sở tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ theo yêu cầu của 
Giám đốc Sở tại Thông báo số 216/TB-STNMT ngày 07/8/2020 (đo thân nhiệt, 
sát khuẩn, yêu cầu đeo khẩu trang, cài đặt ứng dụng Bluezone, ghi nhật ký ….).

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường liên 
quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở, yêu cầu thủ trưởng các 
phòng, đơn vị nghiêm túc chỉ đạo và sao gửi văn bản tới tất cả công chức, viên 
chức, người lao động của đơn vị mình để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (để t/hiện);
- Tỉnh ủy (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Long
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