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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-VP Trùng Khánh, ngày 31 tháng 3 năm 2020 

V/v bố trí cán bộ, công chức, viên 

chức làm việc để chủ động ứng phó 

với tình hình dịch Covid-19  

 

 
   Kính gửi:  

                    - Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; 

                    - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID -19; 

Triển khai Chỉ thị số 07 /CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng.  

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID -19 ở Việt 

Nam và trên Thế giới; để tăng cường và thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, 

chống dịch COVID -19 trên địa bàn huyện. UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị; 

UBND các xã, thị trấn quyết liệt, khẩn trương triển khai tới toàn thể cán bộ, 

công chức, người lao động của đơn vị mình quản lý các nội dung sau: 

1.  Nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống 

dịch COVID -19; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh (đã gửi cho các đơn vị trong hệ thống VNPT-Ioffice). 

2. Triển khai nghiêm túc việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể 

từ 0 giờ ngày 01/4/2020 theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản 

cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly 

với tỉnh; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m; không tập trung 

quá 2 người ngoài phạm vi trụ sở cơ quan, đơn vị; hạn chế tối đa việc di chuyển 

từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn duy trì 

trực lãnh đạo, làm việc bình thường để kịp thời giải quyết các nhiệm vụ cấp 

bách, cần thiết; căn cứ tình hình thực tế công việc của đơn vị mình để chủ động 

sắp xếp công việc hợp lý và bố trí công chức làm việc ở mức tối thiểu để giải 

quyết những công việc cấp bách, thiết yếu của đơn vị; khuyến khích các công 

chức, viên chức thuộc đơn vị làm việc trực tuyến tại nhà (trừ các bộ phận, cá 

nhân bắt buộc phải đến cơ quan làm việc: văn thư, hành chính, bảo vệ....) qua 
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ứng dụng Công nghệ thông tin (VNPT Ioffice-4.0; thư công vụ; chữ ký số...) 

nhưng phải đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc; đối với công chức, viên chức 

làm việc tại nhà thì yêu cầu không được ra ngoài và để điện thoại chế độ 

nghe 24/24 (để có việc gấp lãnh đạo gọi trực tiếp xử lý, nếu yêu cầu đến công sở 

thì phải có mặt sau 30 phút), 

4. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở công chức, viên chức và người lao 

động thuộc phạm vi quản lý việc chấp hành nghiêm các quy định trong công tác 

phòng chống dịch COVID -19; không tự ý phát ngôn gây hoang mang dư luận; 

không bình luận, chia sẻ đối với những không tin trên mạng xã hội và chưa được 

kiểm chứng. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra vi phạm các quy 

định về phòng chống dịch COVID -19. 

Căn cứ những nội dung trên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (t/h); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (b/c); 

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;    

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Đàm Văn Vũ 
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