
UBND HUYỆN CÙ LAO DUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM CHỈ HUY 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TTCH-VP 

V/v đi lại làm việc của cán bộ,  

công chức, viên chức trong phòng, 

chống dịch Covid-19  

Cù Lao Dung, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan cấp trên đóng tại địa bàn; 

- Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 

các xã, thị trấn, 

huyện Cù Lao Dung. 
 
 

Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng ngày càng phức tạp; trong thời gian qua, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

- Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã ban hành 

Công văn số 65/TTCH-VP ngày 19/11/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch 

Covid-19 khi di chuyển đi, đến địa bàn huyện Cù Lao Dung, Công văn số 71/TTCH-VP 

ngày 30/11/2021 về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách quản lý, bảo vệ vùng 

xanh trên địa bàn huyện, trong đó khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức có hộ 

khẩu thường trú ngoài huyện khi đến địa bàn huyện làm việc nên sắp xếp ở lại đến 

cuối tuần, hạn chế đi, lại hoặc có đi về thì thực hiện tốt phương châm “Một cung 

đường, hai điểm đến”, “Từ nhà đến cơ quan và ngược lại”, mục đích là hạn chế lây 

lan dịch bệnh từ bên ngoài vào địa bàn huyện.  

Tuy nhiên, qua kiểm tra, theo dõi tình hình, một số đơn vị chưa chấp hành 

nghiêm túc, Thủ trưởng cơ quan thiếu kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, 

viên chức nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch; vẫn còn cán bộ, công 

chức, viên chức đi về hàng ngày (cơ quan, đơn vị không kiểm soát được) dẫn đến dịch 

bệnh xâm nhập vào cơ quan, phòng ban huyện.  

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện - Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

Covid-19 huyện khuyến cáo:  

Thủ trưởng các ban ngành, đơn vị sự nghiệp, Mặt trận, đoàn thể, các cơ quan 

cấp trên đóng trên địa bàn và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo, quán 

triệt, bố trí cán bộ, công chức, viên chức có nơi cư trú ngoài địa bàn huyện sắp xếp 

thời gian ở lại cơ quan làm việc đến hết tuần. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động có hoàn cảnh khó khăn không thể ở lại cơ quan làm việc hết tuần thì 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét, bố trí cho làm việc tại nhà nhưng phải đảm bảo 

hoàn thành nhiệm vụ, tiến độ công việc của cơ quan giao.  



Dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

mỗi ngày có gần 800 cas dương tính SARS-CoV-2 (liên tục trong nhiều ngày qua); số 

cas mắc trong cộng đồng chưa giảm. Vì vậy, công tác phòng, chống dịch đòi hỏi phải 

có sự vào cuộc quyết liệt, sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, cả hệ thống 

chính trị và toàn dân, đừng vì những việc cá nhân, riêng tư mà quên đi lợi ích tập thể, 

công sức của lực lượng tuyến đầu (Y tế, Công an, Quân sự, các ngành hữu quan) đã 

và đang ngày đêm vất vả, dầm mưa, dãi nắng, khổ cực trăm bề lo cho sự bình yên của 

mọi người.   

Từ nay đến cuối năm 2021 còn rất nhiều công việc phải thực hiện để hoàn 

thành kế hoạch đề ra, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, xã, thị trấn rà soát 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Tuy nhiên, phải 

chú trọng đến hiệu quả công việc, không vì chỉ tiêu mà xem nhẹ chất lượng, thổi 

phồng thành tích… 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể và Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn triển khai quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức của 

đơn vị mình biết phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                       
- Như trên; 

- TT. BCĐ huyện; 

- TT. TTCH huyện; 

- Lưu: NC, VT.                                                                     

              

CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Văn Nguyên 
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