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                Hà Nội, ngày 26 tháng 4  năm 2020 

Kính gửi các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc 

 

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc yêu cầu 

các vụ, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

   1. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y Tế, chỉ đạo của Bộ 

Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phòng chống dịch covid; Đặc biệt 

là nội dung Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về  tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong tình hình mới (có Chỉ thị gửi kèm theo). 

2. Từ ngày 27/4/2020, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động làm việc bình thường tại cơ quan nhưng phải bảo đảm thực hiện 

nghiêm túc các quy định về an toàn trong phòng, chống dịch bệnh theo khuyến 

nghị của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đối 

với người đến trụ sở làm việc và liên hệ công tác theo quy định của cơ quan; 

thường xuyên tiến hành vệ sinh, khử khuẩn phòng họp, phòng làm việc và các 

đồ vật tiếp xúc sau khi sử dụng. Các vụ, đơn vị duy trì báo cáo ngày theo quy 

định qua Văn phòng và Lãnh đạo Ủy ban qua Nhóm đã thiết lập, về tình hình 

sức khỏe của công chức viên chức và người lao động. 

3. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức họp trực 

tuyến và trao đổi công việc; đẩy mạnh giải quyết công việc qua hệ thống điều 

hành tác nghiệp, thư điện tử...; tập trung thực hiện và tham mưu triển khai thực 

hiện quyết liệt các giải pháp xử lý công việc phù hợp với điều kiện, tình hình 

thực tế của cơ quan, đơn vị. 



 

 

 

Tập thể Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc ghi nhận, biểu dương lãnh đạo các vụ, 

đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban đã nghiêm 

túc chấp hành và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, góp 

phần vào những thành công bước đầu của đất nước trong việc phòng chống sự 

lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, do dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy 

cơ bùng phát vẫn ở mức cao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc yêu cầu 

thủ trưởng các vụ, đơn vị tiếp tục chủ động tổ chức thực hiện nghiêm túc các 

quy định, nội quy về phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới. Trong quá 

trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh, các vụ, 

đơn vị trao đổi với Văn phòng Ủy ban và báo cáo Lãnh đạo Ủy ban phụ trách 

vụ, đơn vị xin ý kiến chỉ đạo để giải quyết./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (để t/h); 

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB (để b/c); 

- Các Đ/c TT, PCNUB (để chỉ đạo); 

- BTV Đảng ủy Ủy ban;  
- Hội CCB, Công đoàn, Đoàn TN Ủy  ban; 

- Lưu: VT, QTBV. 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hạnh 

MỘT  
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