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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Nam Định, ngày 5 tháng 8 năm 2020 

Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

Ngày 04/8/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo số 331/UBND-VP7 

về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (có văn 

bản kèm theo). Theo đó, trong khi chờ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của 

UBND tỉnh về phòng, chống dịch trong giai đoạn mới. Giám đốc Sở yêu cầu Thủ 

trưởng các đơn vị quán triệt cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị: 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành 

Trung ương, văn bản số 1100-CV/TU ngày 29/7/2020 của Tỉnh ủy, văn bản số 

321/UBND-VP7 ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh và văn bản số 2293/STNMT-VP 

ngày 29/07/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp tục triển khai các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.(các văn bản trên đã gửi cho các đơn 

vị các qua phần mềm quản lý văn bản điều hành trên VNPT). 

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng (giữ 

vệ sinh, đeo khẩu trang nơi công cộng và trên phương tiện giao thông công 

cộng...); tích cực khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe, khi có biểu hiện ho, 

sốt thì thông báo tới cơ quan y tế để được kiểm tra, xét nghiệm; Thực hiện nghiêm 

khuyến cáo, hướng dẫn của ngành Y tế. Cài đặt và sử dụng phần mềm Bluezone 

trên điện thoại để được cảnh báo sớm nguy cơ lây nhiễm Covid-19, giúp bảo vệ 

bản thân và gia đình. 

- Bố trí bố trí xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn tại khu vực nhà vệ sinh, khu 

vực cầu thang, cổng bảo vệ... để đảm bảo thuận tiện cho việc sử dụng. Đồng thời, 

thường xuyên kiểm tra, rà soát để bổ sung để thường xuyên sử dụng. 

Giao Trung tâm Công nghệ thông tin thường xuyên được cập nhật, đăng tải 

các văn bản chỉ đạo của các cấp trên Website của Sở để các đơn vị thuận tiện tra 

cứu. Giao Văn phòng Sở theo dõi, giám sát việc thực hiện của các đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo sở; 
- Website sở; 
- Lưu: VT, VP. 
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