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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ an toàn COVID-19  

của Sở Thông tin và Truyền thông  

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Căn cứ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, 

chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc 

xá cho người lao động” và các văn bản chỉ đạo liên quan; 

Căn cứ Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế; Công 

văn số 2918/CV-BCĐ ngày 17/8/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ 

quan, đơn vị; 

Căn cứ Công văn số 5405/UBND-VXNV ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc thực hiện Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế 

hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị; 

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập các Tổ an toàn Covid-19 của Sở Thông tin và Truyền 

thông, cụ thể như sau: 

1. Các Tổ an toàn Covid-19, gồm: 

- Tổ an toàn Covid-19 Văn phòng Sở.  

- Tổ an toàn Covid-19 Thanh tra – Thông tin, Báo chí, Xuất bản. 

- Tổ an toàn Covid-19 Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông. 

- Tổ an toàn Covid-19 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. 

2. Tổ trưởng các Tổ an toàn Covid-19 là Tổ trưởng các Tổ Công đoàn. 

3. Thành viên các Tổ an toàn Covid-19 là đoàn viên các Tổ Công đoàn. 

Điều 2. Các Tổ an toàn Covid-19 có nhiệm vụ hỗ trợ Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 của Sở triển khai:  

- Tuyên truyền, phát hiện, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình sức khỏe của người lao 

động tại đơn vị.  



- Kiến nghị thủ trưởng đơn vị xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về 

công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc theo nội quy phòng, chống dịch của 

đơn vị và của chính quyền địa phương. Báo cáo kịp thời cho thủ trưởng đơn vị 

và cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Sở khi 

phát hiện người lao động mắc COVID-19 (F0) hoặc có biểu hiện nghi ngờ mắc 

COVID-19 (Sốt, ho, khó thở...) để xử lý theo quy định. 

 - Hỗ trợ đơn vị và cơ quan chức năng truy vết các trường hợp F1 (là 

người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian kín tại nơi 

lưu trú, làm việc, học tập, sinh hoạt, vui chơi giải trí… hoặc trong cùng khoang 

trên phương tiện vận chuyển với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0); F2 (là 

người tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với F1 trong khoảng thời gian từ khi F1 có 

khả năng lây nhiễm từ ca bệnh (F0) cho đến khi F1 được cách ly y tế) và các 

trường hợp khẩn cấp khi đơn vị có trường hợp mắc COVID-19 hoặc phải cách 

ly theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác trong phòng, chống dịch do thủ trưởng 

đơn vị giao. 

Các Tổ an toàn Covid-19 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Quyết 

định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc, trực 

thuộc Sở; thành viên các Tổ an toàn Covid-19 tại Điều 1 và các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  Nơi nhận: 

Gửi bản giấy: 
- Lưu: VT.  
Gửi bản điện tử: 

- Sở Y tế (p/h); 

- Như Điều 3 (t/hiện); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở. 
 

                                                                                         

GIÁM ĐỐC 
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