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Số: 2039/STC-VP                 Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 6 năm 2021 
 

V/v triển khai thực hiện  

một số biện pháp khẩn cấp phòng, 

chống dịch COVID-19  

 
                    Kính gửi:  

- Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Giám đốc Trung tâm tư vấn và Dịch vụ Tài 

chính công. 

 
Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ 

đạo và quyết liệt triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch. Công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc, được 

xã hội đồng thuận cao, được người dân và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm 

ủng hộ. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây tình hình dịch bệnh COVID-19 

trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là những ngày qua tại 

Thành phố Hà Tĩnh và một số địa bàn lân cận đã ghi nhận các trường hợp dương 

tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Nhằm tăng cường kiểm soát, chủ động ngăn 

chặn dịch bệnh xâm nhập, Giám đốc Sở yêu cầu: 

1. Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc Trung tâm quán triệt công 

chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm và có hiệu quả các biện 

pháp phòng, chống dịch; tuyệt đối không chủ quan lơ là trong phòng, chống dịch 

COVID-19; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, bình tĩnh ứng phó với mọi 

tình huống dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh theo nội dung các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (Công văn 

số 3444/UBND-VX1 ngày 05/6/2021; Công văn số 3446/UBND-KT ngày 

05/6/2021; Công văn số 3448/UBND-VX1 ngày 06/6/2021) và các văn bản chỉ 

đạo phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

tỉnh, ngành Y tế.  

2. Đối với cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ làm việc tại Sở Tài chính yêu 

cầu phải đăng ký qua bộ phận bảo vệ, đảm bảo các biện pháp phòng, chống 

dịch, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế (chú ý thực hiện công tác vệ 

sinh khử khuẩn; giữ khoảng cách tối thiểu là 02 mét, thực hiện đo thân nhiệt, sát 

khuẩn tay và quét mã QR Code).  
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3. Giao Văn phòng Sở:  

- Tổ chức kiểm tra đo thân nhiệt và các điều kiện đảm bảo (đeo khẩu 

trang, sát khuẩn và khai báo thông tin) tại bộ phận bảo vệ đối với công chức, 

viên chức, người lao động thuộc Sở và cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ làm việc 

tại Sở Tài chính. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nếu phát hiện trường 

hợp không đáp ứng đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo 

quy định, yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch COVID-19; 

- Rà soát, siết chặt quản lý, cập nhật danh sách công chức, viên chức, 

người lao động và cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác tại Sở có dấu hiệu ho, 

sốt, cảm cúm… nghi ngờ liên quan đến dịch COVID-19, tổng hợp báo cáo hàng 

ngày về Ban Giám đốc Sở để quản lý và giám sát phòng, chống dịch. 
 

Đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc Trung tâm khẩn trương 

triển khai thực hiện; yêu cầu công chức, viên chức, người lao động tích cực vận 

động người thân tại gia đình, công dân nơi cư trú hưởng ứng, thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch đảm bảo kịp thời, hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (đ/b); 

- Lưu: VT, VP. 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phùng Thị Nguyệt 
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