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Nam Định, ngày 01 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở
tại Hội nghị Ban Thường vụ, Lãnh đạo Sở về triển khai nhiệm vụ
phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 01 tháng 9 năm 2021, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - TUV, Bí thư
Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì Hội nghị Ban
Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch
Covid-19. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy,
Lãnh đạo Sở và đồng chí Chánh Văn phòng Sở.
Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự Hội nghị, đồng
chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở kết luận một số nội dung như sau:
1. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, trên
địa bàn tỉnh đã xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch yêu cầu các phòng quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trực
thuộc tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch
Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban
Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid-19, các Bộ, ngành Trung ương; Chỉ
đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở.
2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền (nhất là qua hệ thống truyền
thanh cơ sở, truyền thanh lưu động) về tình hình dịch Covid-19; tuyên truyền,
vận động người thân, gia đình hạn chế tối đa việc đi lại, tiếp xúc; người ở tỉnh
ngoài không về Nam Định; trường hợp đặc biệt phải báo cáo và thực hiện các
biện biện pháp khai báo y tế, cách ly tại nhà theo quy định.
3. Yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động
tuyệt đối không được đi ra ngoài địa bàn tỉnh; trường hợp thực sự cần thiết phải
được sự đồng ý của Giám đốc Sở. Hạn chế tối đa việc đi lại tiếp xúc, thăm thân
đặc biệt trong thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 02-9. Các công chức, viên chức,
người lao động có các biểu hiện ho, sốt hoặc nghi ngờ tiếp xúc với các trường
hợp F1, F2… tự cách ly và làm việc online tại nhà.
4. Tạm dừng tất cả các đoàn công tác về các huyện trong tỉnh (trừ các
đoàn thanh tra, kiểm tra việc phòng, chống dịch Covid-19); trường hợp đặc biệt
phải được sự đồng ý của Giám đốc Sở.
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5. Các đơn vị sự nghiệp thể dục thể thao quản lý chặt chẽ lực lượng huấn
luyện viên, vận động viên đang tập luyện tại các đơn vị.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các phòng quản lý nhà nước,
các đơn vị sự nghiệp trực thuộc biết và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Đ/c Giám đốc Sở;
(để
- Các đ/c Phó Giám đốc Sở;
báo cáo)
- Các phòng quản lý nhà nước;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;
- Cổng Thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT.
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