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V/v khẩn trương triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19.
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Ninh Bình, ngày 05 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp, khó lường tại
một số tỉnh, thành phố của nước ta, đặc biệt tại thành phố Đà Nẵng, chưa xác định được
nguồn lây và có nguy cơ lây nhiễm tại nhiều địa phương trong cả nước. Để chủ động
phòng chống dịch bệnh hiệu quả, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Sở Văn hóa và
Thể thao yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch đã đề ra đồng thời triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức quán
triệt và thực hiện nghiêm sự chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh của Tỉnh ủy, UBND
tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tại công văn số 2644-CV/TU ngày
29/7/2020 của Tỉnh ủy Ninh Bình, công văn số 472/UBND-VP6 ngày 28/7/2020 của
UBND tỉnh, Thông báo số 34/TB-UBND ngày 30/7/2020 kết luận của đồng chí Chủ
tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng ban chỉ đạo tại Hội nghị Ban chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình, công văn số 198/BCĐ-VP6 ngày 26/7/2020 và công văn
204/BCĐ-VP6 ngày 03/8/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh
Bình về khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
2. Tích cực chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp phòng, chống dịch bệnh
trong hoạt động của cơ quan đơn vị. Giảm tần xuất, số lượng các cuộc họp, hạn chế tập
trung đông người khi không cần thiết. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tuyệt
đối không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác.
3. Thông báo và yêu cầu những người đã đến, ở các vùng dịch đặc biệt là thành
phố Đà Nẵng và trở về trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/7/2020 đến nay phải tự giác khai
báo với chính quyền địa phương, cơ sở y tế hoặc khai báo y tế trên ứng dụng nCoV và
áp dụng các biện pháp tự theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú trong 14 ngày, hạn chế tiếp
xúc với người xung quanh.
4. Tuyên truyền phổ biến tới cán bộ nhân viên thực hiện cài đặt ứng dụng
Bluezone để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./.
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Chức vụ: Sở Văn hóa và Thể thao
Thời gian ký: 05/08/2020 08:42:34

Trần Việt Phương

