UBND TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:2758 /STC-VP
Kon Tum, ngày 21 tháng 7 năm 2021
V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp
cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: Công chức, người lao động Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.
Thực hiện Chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum tại Công văn số
235-CV/TU ngày 21 tháng 7 năm 2021 V/v tăng cường các biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch Covid-19.
Thực hiện Công điện số 03/CĐ-CTUBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai các biện pháp cấp bách
đáp ứng dịch Covid-19.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó
lường; Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum tiếp tục quán triệt đến toàn thể
công chức, người lao động cơ quan nghiêm túc thực hiện:
1. Thực hiện nghiêm và đúng tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 235CV/TU ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum và Công
điện số 03/CĐ-CTUBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum và các văn bản đã triển khai chỉ đạo của cấp trên, của cơ quan có
thẩm quyền và quán triệt của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum về công tác
phòng, chống Covid-19.
2. Giao các Trưởng phòng quán triệt đến từng công chức, người lao động
của phòng mình nội dung 02 văn bản nêu trên (có 02 văn bản kèm theo).
3. Kể từ 00h00 ngày 21 tháng 7 năm 2021 (đến khi có thông báo tiếp
theo): Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng; thực hiện
nghiêm yêu cầu phòng chống dịch 5K + vắc xin của Bộ Y tế, không ra khỏi nhà
khi không cần thiết. Không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, ngoài
phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Không tham gia các cơ sở kinh doanh
dịch vụ không thiết yếu; các địa điểm tập luyện thể dục, thể thao theo hình thức
tập trung đông người; các lễ hội, chợ đêm, đám cưới, đám tiệc, nghi lễ tôn giáo,
tín ngưỡng, thờ tự...; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng tập trung đông người
tại cơ quan; giữ khoảng cách tối thiểu 02m khi tiếp xúc.
4. Công chức, người lao động cơ quan hàng ngày khai báo y tế và thực
hiện quét mã QR của trình ứng dụng khai báo y tế Bluezone (cơ quan đã triển khai)
để phát huy sức mạnh của công nghệ thông tin, tăng tốc truy vết các trường hợp
nghi nhiễm trong cộng đồng, tăng cường khả năng hỗ trợ lực lượng chức năng
nhanh chóng truy vết tiếp xúc, khoanh vùng, dập dịch trong phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
5. Công chức, người lao động chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan
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về việc không chấp hành nghiêm các biện pháp cấp bách trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên, cơ quan có thẩm quyền và quán triệt
của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum hoặc để xảy ra lây, nhiễm dịch bệnh
Covid-19 do lỗi của mình gây ra (nếu có).
Yêu cầu công chức, người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Sở TT&TT tỉnh;
- Sở Y tế;
- TTTĐT-STC (đăng tải);
- Lưu: VT, VP.
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