
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:            /STC-VP Kon Tum, ngày       tháng      năm 

 V/v công chức, người lao động không 

 tập trung đông người trong thời điểm  

   dịch Covid-19 diễn biến phức tạp 

 

 

Kính gửi:  

             - Lãnh đạo các phòng thuộc Sở;  

             - Công chức, người lao động Sở Tài chính.  

 

Thực hiện Công văn 1700-CV/VPTU, ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Văn 

phòng Tỉnh ủy chuyển đạt ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum V/v cán bộ, 

công chức không tập trung đông người trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến 

phức tạp. 

Giám đốc Sở Tài chính quán triệt đến công chức, người lao động cơ quan 

thực hiện nghiêm các nội dung sau đây:  

- Yêu cầu công chức, người lao động trong cơ quan nghiêm túc chấp hành 

và thực hiện nghiêm các giải pháp, quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và kỷ 

luật, kỷ cương hành chính; không tổ chức vui chơi, ăn uống, tụ tập đông người 

tại các nhà hàng/quán nhậu, khu du lịch, điểm du lịch, khu dân cư, hộ gia 

đình..., không vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (cho đến 

khi tình hình dịch Covid-19 trên toàn quốc được kiểm soát). 

- Giao Lãnh đạo các phòng thuộc Sở: triển khai đến công chức, người lao 

động của phòng biết, nghiêm túc chấp hành các nội dung nêu rõ tại Văn bản số 

1700-CV/VPTU, ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum, 

đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu để xảy ra trường hợp công 

chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý không chấp hành nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 hoặc để xảy ra lây, nhiễm dịch bệnh Covid-19 

do lỗi chủ quan (nếu có). 

Yêu cầu công chức, người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm túc./.  

 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên 

- Văn phòng Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở TT&TT tỉnh;  

- Sở Y tế;  

- Giám đốc Sở;  

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- TTTĐT-STC (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Điệu 
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