
 

 

UBND TỈNH THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-SXD       Thanh Hóa, ngày 01 tháng 4  năm 2020 

THÔNG BÁO 
V/v thực hiện cách ly toàn tỉnh không để dịch bệnh 

Covid-19 lây lan ra cộng đồng 

 
   

   Kính gửi:  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng;  

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện 

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 

31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện cách ly toàn tỉnh 

không để dịch bệnh Covid-19 lây lan ra cộng đồng; Giám đốc Sở Xây dựng yêu cầu 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện có hiệu quả 

các biện pháp cấp bách sau: 

1. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 

01/4/2020 theo nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình; thôn bản, khu phố cách ly 

với thôn bản, khu phố; xã cách ly với xã; huyện cách ly với huyện; tỉnh cách ly với 

tỉnh”. 

2. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin, thay đổi hình thức tổ chức làm việc (làm việc tại cơ 

quan kết hợp làm việc tại nhà). Đồng thời duy trì chế độ thông tin liên lạc điện 

thoại cá nhân 24/24h để tiếp nhận các nhiệm vụ được giao khi cần thiết. 

3. Để duy trì hoạt động theo quy định, yêu cầu: Ban Giám đốc, Trưởng 

phòng chuyên môn, Thủ Trưởng đơn vị trực thuộc; Văn phòng Sở phải làm việc 

tại Cơ quan Sở. 

Đối với công việc cần thiết phải yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức đến 

làm việc trực tiếp tại cơ quan, Trưởng phòng chuyên môn, Thủ Trưởng đơn vị 

trực thuộc báo cáo xin ý kiến Giám đốc Sở xem xét quyết định. 

4. Về các biện pháp kiểm soát nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch tại Cơ 

quan Sở: Trong quá trình làm việc tại Cơ quan, yêu cầu phải thực hiện mở cửa 

phòng trong suốt thời gian làm việc (cửa ra vào, cửa sổ), không bật điều hòa 

nhiệt độ, đảm bảo giữ phòng làm việc được thông thoáng, đủ ánh sáng; hàng 

ngày phải lau rửa phòng làm việc của đơn vị mình bằng dung dịch sát khuẩn (xà 

phòng hoặc chất tẩy rửa) nhất là các vị trí dễ tiếp xúc (tay nắm cửa, bàn ghế) và 

các thiết bị, đồ dùng (bàn phím, chuột, mành hình máy tính, máy in, sổ tay, bút, 



 

 

ấm chén …). Đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động thực hiện 

nghiêm việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc; thường xuyên rửa tay 

bằng dung dịch sát khuẩn, xà phòng; hạn chế giao tiếp, trường hợp cần thiết phải 

giao tiếp thì giữ khoảng cánh theo quy định (tối thiểu 2m); không bắt tay; không 

tập trung đông người. 

Giao Văn phòng thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt đối với toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức người lao động, khách đến liên hệ công tác; yêu cầu cán 

bộ, công chức, viên chức người lao động thực hiện khai báo y tế hàng ngày tại 

sảnh cơ quan tầng 1; trường hợp phát hiện người có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, sổ 

mũi, đâu đầu, khó thở …, phải thông báo ngay cho Chánh Văn phòng Sở biết và 

báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, tư vấn và thực hiện cách ly, theo dõi 

theo quy định.  

Văn phòng Sở đôn đốc, theo dõi việc thực hiện và báo cáo theo quy định./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Công đoàn Ngành XD (p/h); 

- Cổng thông tin điện tử Sở XD 

- Lưu VP, VT. 
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