UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 473

/ STNMT-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Kạn, ngày24 tháng 3 năm 2020

V/v thực hiện Công điện của UBND tỉnh
về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở
Ngày 24/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công điện của
UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Giám đốc
Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nội
dung Công điện của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (gửi kèm).
Chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại phòng, đơn vị
quản lý.
2. Tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, tổ chức, nhóm dân cư, gia đình và
người thân về thay đổi mạnh mẽ các thói quen, nếp sinh hoạt để thích ứng với các
yêu cầu phòng chống dịch bệnh như: Tăng cường giao dịch trực tuyến, đeo khẩu
trang tại các nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng; khuyến
cáo người dân ít ra những nơi công cộng, hạn chế tối đa việc tập trung đông người
tại các đám cưới, đám hiếu, không đi đến các vùng có dịch khi không thật sự cần
thiết.
3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, quản
lý các hoạt của cơ quan, đơn vị; tiếp tục dừng, hạn chế các các cuộc họp không cần
thiết, tăng cường họp trực tuyến, tích cực cải cách hành chính, phân cấp, phân
quyền mạnh mẽ hơn trong xử lý công việc.
4. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho
sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.
Với nội dung nêu trên, yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai
thực hiện./.
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