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Số: 3653 /TB-BCĐ
THÔNG BÁO
Kết luận của Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-SKHĐT ngày 04/9/2021 của Giám đốc Sở Kế
hoạch và Đầu tư về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Sở Kế hoạch và Đầu tư (gọi tắt BCĐ);
Ngày 16/9/2021, Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Giám đốc Sở, Phó
Trưởng BCĐ đã chủ trì cuộc họp BCĐ Sở để nghe báo cáo của các phòng, đơn vị
thuộc Sở về việc thực hiện Công điện số 4816/CĐ-UBND ngày 11/9/2021 của
UBND tỉnh và các giải pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới.
Sau khi nghe các thành viên BCĐ Sở báo cáo, đồng chí chủ trì kết luận và
chỉ đạo một số nội dung sau:
1. Các thành viên BCĐ cần tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện
Công điện số 4816/CĐ-UBND ngày 11/9/2021 của UBND tỉnh và các văn bản về
phòng, chống dịch Covid-19 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đặc biệt khẩn trương thực
hiện ngay 22 nhiệm vụ để phòng, chống dịch Covid-19 theo Hướng dẫn số
6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế.
Lưu ý, đối với công chức, viên chức cư trú ở các vùng nguy cơ lây nhiễm
cao, thì khuyến khích công chức, viên chức ứng dụng công nghệ thông tin để làm
việc tại nhà hoặc có phương án làm việc phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống
dịch.
2. Đối với các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị trong thời
gian tới, Thường trực BCĐ thống nhất tăng cường các biện pháp sau:
2.1 Giao Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở thường xuyên quán triệt đến
toàn thể công chức, viên chức, người lao động và người thân trong gia đình thực
hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch. Thường xuyên vệ sinh, sát khuẩn
nơi làm việc; hạn chế tiếp khách đến làm việc trực tiếp (tăng cường trao đổi qua
Zalo, điện thoại, email).
2.2 Giao Bảo vệ của cơ quan, đơn vị yêu cầu công chức, viên chức, người
lao động của cơ quan, đơn vị và khách đến làm việc phải đo thân nhiệt, khai báo y
tế, quét mã QR, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo qui định.
2.3 Giao phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư:
- Trang bị các thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch như: khẩu trang,
dung dịch sát khuẩn, bộ test nhanh Coivd, thùng đựng chất thải có nắp đậy tại vị trí
ra vào cơ quan, nhà vệ sinh…

- Sắp xếp, bố trí khu vực giao nhận tài liệu, văn phòng phẩm, hàng hóa…và
nơi để các đơn vị cung cấp các dịch vụ sửa chữa máy móc, thiết bị đến làm việc
đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
- Bố trí khu vực cách ly tạm thời khi có công chức, viên chức, người lao
động của cơ quan, đơn vị và khách đến làm việc có một trong các biểu hiện mệt
mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở…
3. Giao Chi đoàn Thanh niên định kỳ Thứ bảy hàng tuần nghiên cứu sắp
xếp, bố trí đoàn viên thanh niên triển khai vệ sinh khử khuẩn những nơi tập trung
đông người, thường xuyên tiếp xúc như: phòng họp, cầu thang, tay vịn, phòng tiếp
công dân… tại cơ quan, đơn vị.
Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện; thường xuyên báo
cáo về Thường trực BCĐ (phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư) để tổng
hợp báo cáo Trưởng ban xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo;
- Tổ KTCTPCD Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, ĐTGS.
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