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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày19

tháng 3 năm 2020

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh Ninh Thuận về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới; công văn số 887/VPUB-HCQT ngày
18/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid 19.
Để chủ động triển khai thực hiện các biện pháp trong công tác phòng, chống
dịch Covid-19 đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Sở Xây dựng đề nghị các
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khi đến dự họp, liên hệ công việc tại trụ sở Sở Xây
dựng cần thực hiện một số nội dung như sau:
1. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến dự các cuộc họp, đến liên
hệ công việc tại Sở Xây dựng.
2. Thực hiện việc rửa tay sát khuẩn, xuất trình giấy tờ trước khi vào cơ quan
để nhân viên trực báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Văn phòng Sở khi có khách liên hệ
công tác với Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
3. Không tự ý đi gặp Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc
Sở khi chưa có sự hướng dẫn của nhân viên bảo vệ.
4. Thực hiện việc rửa tay sát khuẩn trước khi vào dự các cuộc họp tại các
phòng họp của Sở Xây dựng.
Riêng đối với các công việc liên quan đến UBND huyện Thuận Nam tổ chức
thực hiện việc gửi văn bản qua phần mềm TD.Office hoặc trao đổi công việc qua
email của Ủy ban nhân dân huyện (ubnd_tn@ninhthuan.gov.vn).
Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để biết, phối
hợp, thực hiện. Thời gian thực hiện kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2020 cho đến thời
điểm có Thông báo hết dịch.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng và đơn vị trực thuộc Sở (t/h)
- Lưu: VT, VP.
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