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            người lao động thuộc Ban Dân tộc 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh Phú 

Yên về việc siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

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

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

tỉnh. Ban Dân tộc yêu cầu toàn thể công chức, người lao động thuộc Ban thực 

hiện các nội dung sau: 

 1. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, chỉ đạo, điều hành quản lý 

của Lãnh đạo Ban và huy động sự tham gia của toàn thể đảng viên, công chức, 

người lao động vào cuộc, chủ động, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các biện 

pháp phòng, chống dịch đã đề ra, nhất là các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 của UBND tỉnh (tại các văn bản: số 1868/UBND-KGVX ngày 

03/5/2021; số 1935/UBND-KGVX ngày 09/5/2021).  

 2. 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 UBND tỉnh. 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. 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. 

3. Không tổ chức các cuộc họp, hội nghị không cần thiết, tăng cường ứng 

dụng, sử dụng công nghệ thông tin để công chức, người lao động làm việc trực 

tuyến, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu 

theo quy định của pháp luật. Thường xuyên truy cập phần mềm văn bản điện tử 

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



được giao; thường xuyên theo dõi ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban thông qua 

Zalo nhóm. 

4. Tổ phòng, chống dịch Covid-19 của Ban thực hiện tốt việc nắm bắt tình 

hình sức khỏe của từng công chức, người lao động thuộc Ban. Phát hiện, báo cáo 

cấp có thẩm quyền những trường hợp không tự giác khai báo y tế; không chấp 

hành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Trợ giúp chính 

quyền và cơ quan y tế truy vết F1,F2 khi có ca bệnh liên quan ở cơ quan. Thủ 

trưởng cơ quan nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 

công tác phòng, chống dịch. 

5. Đề nghị toàn thể công chức và người lao động cơ quan không đi ra 

ngoài tỉnh trong thời gian này để tập trung giải quyết công việc và phục vụ cho 

các hoạt động phòng, chống dịch. 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:           TRƯỞNG BAN 
- Như trên;        

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

 

 

        

 Trương Văn Phương  
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