
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /SKHĐT-TTS 
V/v áp dụng biện pháp phòng chống 

dịch Covid-19 tại Sở KHĐT 

           Hà Nam, ngày        tháng  9  năm 2021 

            

      

    Kính gửi: - Ban Giám đốc Sở;  

      - Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở. 

  

 Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Phủ Lý nói 

riêng và trên địa bàn tỉnh Hà Nam nói chung đang diễn biễn rất phức tạp, phát 

sinh nhiều ca bệnh dương tính với vi rút Covid-19 (nhiều ca không rõ nguồn lây). 
 

 Căn cứ Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Hà Nam (Quyết định 1691/QĐ-UBND) về việc áp dụng các biện pháp giãn 

cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Phủ Lý; Ban 

Giám đốc Sở yêu cầu các Phòng, Trung tâm thuộc Sở triển khai thực hiện ngay 

một số nội dung, cụ thể: 
 

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc phạm 

vi điều chỉnh tại khoản 1 Điều 1 Quyết định 1691/QĐ-UBND áp dụng nghiêm túc 

các biện pháp giãn cách xã hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  

Thời gian và nguyên tắc áp dụng theo khoản 2, khoản 3 Điều 1 Quyết 

định 1691/QĐ-UBND. 
 

2. Áp dụng chế độ làm việc: 

- CB, CC, VC, NLĐ nêu trên chủ động áp dụng công nghệ thông tin làm 

việc tại nhà, trừ các trường hợp cần thiết như trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và 

vẫn đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc được giao. 

- Đối với các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu phải làm việc tại cơ 

quan, Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên 

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

công sở. 
 

Ban Giám đốc thông báo để các Phòng, Trung tâm thuộc Sở biết và thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./.  
 

 Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TTS. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nguyễn Văn Lượng 
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