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Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.  

 

Thực hiện Công văn số 6269/UBND-KGVX ngày 28/10/2021 của UBND 

tỉnh Đăk Nông về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 (Có văn 

bản kèm theo). 

Giám đốc Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc triển khai 

tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở thực hiện nghiêm 

nội dung tại văn bản nêu trên. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Đắk 

Lắk. Giám đốc Sở yêu cầu: 

Trong thời gian 14 ngày, kể từ ngày 29/10/2021, tất cả công chức, viên 

chức, người lao động thuộc Sở không di chuyển đến/về tỉnh Đắk Lắk. Trừ trường 

hợp đặc biệt đi công tác hoặc có việc cấp thiết phải được sự đồng ý của Giám đốc 

Sở, đồng thời phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch khi đi, đến 

và khi trở về. Trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng đơn vị trực thuộc chịu 

trách nhiệm, quản lý công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình, 

không để tự ý về tỉnh Đắk Lắk mà chưa được sự đồng ý của Giám đốc Sở. Đồng 

thời nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng dịch ngay tại đơn vị mình về 

công tác phòng, chống dịch. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/cáo);                                                                                   

- Ban GĐ Sở;                              
   - Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

    

 

 

 

 

Nguyễn Công Tự 
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