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THÔNG BÁO 

Thực hiện Chi thị 08/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Giám đốc Sở Khoa học 

và Công nghệ yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị và toàn thể CCVC&NLĐ Sở từ 

01/4/2020 có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện các nội dung sau: 

1. CCVC&NLĐ có trách nhiệm thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 31/3/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19; Sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà và phải đảm bảo thực hiện 

nhiệm vụ công việc được giao theo sự phân công của Trưởng các phòng, đơn vị. Có trách 

nhiệm tiếp nhận thông tin theo sự phân công của lãnh đạo để hoàn thành đúng thời hạn 

quy định. 

Đối với nhiệm vụ của Khối Văn phòng Sở thực hiện giao việc qua Idesk, Zalo khối 

Văn phòng Sở; Các đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi nhiệm vụ được giao qua 

Idesk và xem xét sử dụng phương tiện truyền thông và thông báo tiếp nhận thông tin đến 

CCVC&NLĐ của đơn vị mình. 

2. Bảo vệ cơ quan trực bình thường, có trách nhiệm thông báo và không cho người 

ngoài vào cơ quan nếu không có lý do cụ thể. 

3. Văn thư thường xuyên trực nhận văn bản, thông tin liên quan đến hoạt động của 

Sở, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở xử lý theo quy định.  

4. Trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm xử lý, bố trí và phân công 

CCVC&NLĐ để xử lý công việc. Hạn chế tối đa CCVC&NLĐ làm việc tại cơ quan; chỉ 

bố trí CCVC&NLĐ thật sự cần thiết trực tại cơ quan để giải quyết công việc cấp bách 

hoặc đến thời hạn. 

5. Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm việc CCVC&NLĐ của phòng, đơn vị mình 

bị lây nhiễm bệnh do không chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại 

công Sở.  

6. Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các đơn vị phân công luân phiên trực tại trụ sở làm việc, 

kể từ ngày 01/04/2020. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị và toàn thể CCVC&NLD Sở Khoa học và Công 

nghệ nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị (thực hiện); 

- CCVC&NLĐ Sở (thực hiện); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Công Nhường 
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