
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 nâng cao hiệu quả công tác 

phòng chống dịch Covid-19  

tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 

        Hà Nam, ngày        tháng  10  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 tỉnh vẫn còn diễn biến 

rất phức tạp, còn xuất hiện nhiều ca bệnh ngoài cộng đồng.  

Qua công tác nắm bắt thông tin được biết: Mẹ đẻ đồng chí Trương Minh 

Hữu (chuyên viên Phòng Hợp tác đầu tư) thực hiện xét nghiệm RT-PCR ngày 

27/10/2021 có kết quả dương tính với vi rút Sars-CoV-2. Đồng chí Trương Minh 

Hữu đã chủ động xin nghỉ để cách ly theo dõi tại nhà từ ngày 28/10/2021; kết quả 

xét nghiệm nhanh và bằng phương pháp RT-PCR (lần 01) của đồng chí Hữu là 

âm tính. 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan; Ban Giám 

đốc Sở thông báo một số nội dung sau: 

1. Đối với CBCC, VC, người lao động trong cơ quan đã tiếp xúc trực tiếp 

với đồng chí Hữu từ ngày 25/10/2021 trở lại đây chủ động theo dõi sức khỏe và 

kiểm tra y tế ngay khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe như: ho, sốt...  

2. Toàn thể CBCC, VC, người lao động trong cơ quan áp dụng tạm thời 

một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 

theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2865/UBND-KGVX 

ngày 21/10/2021. 

3. Giao Thanh tra Sở kiểm tra, đôn đốc việc áp dụng, thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch tại cơ quan đảm bảo hiệu quả và an toàn. Các Phòng, 

Trung tâm chủ động phối hợp Thanh tra Sở trong quá trình tổ chức thực hiện. 

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

thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TTS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ngô Thị Hương Lan 
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