
   
    UBND TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN DÂN TỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /BDT-VP 
 

Về việc triển khai thực hiện Công 

văn số 1935/UBND-KGVX ngày 

09/5//2021 của UBND tỉnh Phú Yên 
 

 

Phú Yên, ngày        tháng  5  năm 2021 

 

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, công chức,  

             người lao động thuộc Ban Dân tộc 

 

 Thực hiện Công văn số 1935/UBND-KGVX ngày 09/5/2021 của UBND 

tỉnh Phú Yên về việc thực hiện Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 06/5/2021 của 

Văn phòng Chính phủ; Công văn số 91-CV/TU ngày 07/5/2021 của Tỉnh ủy; 

Công văn số 1839/UBND-KGVX ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về 

việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

Công văn số 1868/UBND-KGVX ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về 

việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 

1863/UBND-KGVX ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thực hiện 

chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, 

chống dịch Covid-19; Thông báo số 118/TB-UBND ngày 06/5/2021 của UBND 

tỉnh Phú Yên về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế tại cuộc họp về 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

 Cùng với các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tập trung cao độ thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 

Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về 

phòng chống dịch Covid-19. Ban Dân tộc yêu cầu toàn thể công chức, người lao 

động thuộc Ban thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch 

Covid-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không 

lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, luôn chủ động, sáng tạo trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. 

2. Tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để 

công chức và người lao động thuộc Ban biết phòng, chống dịch Covid-19. Nâng 

cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, công chức, người lao động 

trong công tác phòng, chống dịch Covid 19  nhất là tuân thủ nghiêm nguyên tắc 

“5K” của Bộ Y Tế. 

3. Toàn thể công chức, người lao động thuộc Ban tự giác chấp hành các 

yêu cầu, các biện pháp chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, 



thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có 

trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và 

cộng đồng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nghiêm cấm việc che dấu 

hoặc thông tin không đúng về tình hình dịch Covid-19 nhằm hạn chế đến mức 

thấp nhất thiệt hại do dịch gây ra. 

4. Mỗi công chức và người lao động tích cực tuyên truyền, vận động 

người thân, gia đình, cộng đồng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

5. Tạm dừng tất cả các hoạt động hội, họp không cần thiết của cơ quan, 

tăng cường ứng dụng sử dụng công nghệ thông tin để công chức, người lao động 

làm việc trực tuyến. Thường xuyên truy cập phần mềm văn bản điện tử để theo 

dõi văn bản chỉ đạo của cơ quan, để kịp thời tham mưu thực hiện nhiệm vụ được 

giao chỉ đạo của lãnh đạo Ban, lãnh đạo phòng; đồng thời thường xuyên theo dõi 

ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ban thông qua Zalo nhóm. 

6. Đề nghị tất cả công chức, người lao động triển khai áp dụng các giải 

pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 qua các ứng dụng phát hiện 

tiếp xúc gần Bluezone, ứng dụng khai báo y tế cho người nhập cảnh; ứng dụng 

quản lý tờ khai y tế tự nguyện NCOVI theo hướng dẫn tại Công văn số 

421/STTTT-CNTT ngày 07/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông. 

7. Giao Văn phòng tham mưu triển khai đảm bảo việc treo/dán các mã QR 

Code tại cơ quan, đồng thời phân công công chức kiểm soát, ghi nhận các hoạt 

động ra/vào trụ sở, yêu cầu mọi cá nhân, tổ chức đến làm việc phải cài đặt, sử 

dụng bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR Code trước khi vào trụ sở cơ 

quan Ban Dân tộc. Đề nghị tất cả công chức, người lao động thuộc Ban sử dụng 

điện thoại thông minh phải thực hiện cài đặt, sử dụng bộ giải pháp, tuân thủ việc 

quét mã QR Code khi ra/vào trụ sở cơ quan và đến các điểm công cộng và yêu 

cầu người thân cùng thực hiện. 

 8. Công chức, người lao động chịu trách nhiệm về việc để bản thân  lây 

nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch, xử lý 

nghiêm công chức, người lao động vi phạm trong công tác phòng, chống dịch. 

 Đề nghị các phòng chuyên môn, công chức, người lao động thuộc Ban  

nghiêm túc triển khai thực hiện Công văn này. 

 

 Nơi nhận:                KT. TRƯỞNG BAN 

- Như trên;                 PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Lãnh đạo Ban;       
- Lưu: VT, VP. 

 

 

               

Lê Thị Thanh Bích  
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