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          Kính gửi:  

                - Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

                         - Chánh Văn phòng, các trƣởng phòng nghiệp vụ. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 15/02/2021 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh 

ủy về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh sau Tết Nguyên đán Tân Sửu; Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 

15/02/2021 của UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng; 

Thủ trƣởng cơ quan yêu cầu cán bộ, công chức, ngƣời lao động cơ quan  

thực hiện ngay một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể 

nhƣ sau: 

1. Cán bộ, công chức, ngƣời lao động cơ quan sử dụng công nghệ thông tin 

làm việc tại nhà kể từ ngày 17/02/2021 đến hết ngày 02/3/2021; thực hiện chế 

độ báo cáo, trao đổi thông tin bằng điện thoại và thông qua phần mềm "Hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành", hộp thƣ điện tử công vụ. Chỉ những trƣờng hợp 

thật sự cần thiết theo sự phân công nhƣ: Trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các 

nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở. 

 2. Phân công cán bộ lãnh đạo phòng, công chức và ngƣời lao động thực 

hiện trực cơ quan trong thời gian 15 ngày thực hiện cách ly toàn xã hội theo tinh 

thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ, cụ thể: 

Trực cơ quan trong các ngày làm việc: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; mỗi phòng 

nghiệp vụ cử 01 lãnh đạo phòng và 01 công chức; đại diện lãnh đạo Văn phòng, 

văn thƣ và 01 lái xe cơ quan. 

3. Giao Chánh Văn phòng, các trƣởng phòng nghiệp vụ có trách nhiệm 

phân công cán bộ, công chức và ngƣời lao động trong đơn vị trực tại cơ quan và 

chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công việc đƣợc giao 

làm việc tại nhà; thƣờng xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 của công chức và ngƣời lao động trong 

phòng; báo cáo hằng ngày bằng điện thoại vào cuối giờ chiều với Lãnh đạo 

Thanh tra tỉnh phụ trách phòng về kết quả thực hiện để kịp thời có biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định. 

(Đề nghị các trưởng phòng nghiệp vụ gửi lịch phân công trực về Chánh 
Văn phòng trước 16 giờ ngày 16/02/2021, qua hộp thư công vụ để tổng hợp) 



4. Tất cả cán bộ, công chức và ngƣời lao động phải thƣờng xuyên giữ liên 

lạc với cơ quan, khi cần triệu tập phải có mặt ngay./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- UBND tỉnh; (để b/c) 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh; 

- Lƣu: VT, TH, CVP. 

Q. CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Cao Ngọc Quang 
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