UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 352 /SVHTTDL-VP
Về việc bố trí cho CBCC,VC và
người lao động sử dụng CNTT làm việc
tại nhà theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch COVID-19

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Giám
đốc Sở yêu cầu các phòng ban, đơn vị thuộc Sở khẩn trương thực hiện các
nhiệm vụ sau:
1. Kể từ 0h ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020, toàn bộ cán bộ công
chức, viên chức và người lao động tại các phòng ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện
sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Cụ thể:
- Tại Văn phòng Sở: lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở,
02 công chức chuyên môn của Văn phòng (trực để xử lý tài liệu và các nhiệm vụ
cần thiết khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở) và 01 nhân viên bảo vệ làm việc
tại trụ sở cơ quan.
- Tại các đơn vị trực thuộc Sở: Thủ trưởng đơn vị, 01 viên chức thực hiện
công tác hành chính tổng hợp của đơn vị và 01 nhân viên bảo vệ làm việc tại trụ
sở đơn vị. Riêng đối với Bảo tàng tổng hợp tỉnh, Trung tâm huấn luyện và Thi
đấu TDTT tỉnh: bố trí 01 cán bộ và 01 nhân viên bảo vệ trực tại các cơ sở hoạt
động sự nghiệp thuộc đơn vị quản lý. Huấn luyện viên, vận động viên của Trung
tâm huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh: tạm dừng tập luyện, tập huấn trong thời
gian trên.
Trong trường hợp cần thiết, CBCC,VC thực hiện sự điều động theo yêu
cầu của lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc Sở.
2. Giao Văn phòng Sở bố trí cán bộ công nghệ thông tin hướng dẫn cán
bộ công chức Khối Văn phòng cài đặt phần mềm eOffice trên máy tính, điện
thoại… để xử lý văn bản và làm việc tại nhà.
3. Cán bộ công chức, viên chức toàn Sở nghiêm túc thực hiện cách ly xã
hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 01/4/2020 và các biện pháp cấp bách
phòng chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại
Chỉ thị số 16/CT-TTg. Trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc Sở chịu trách nhiệm
về việc cán bộ công chức, viên chức và người lao động lây nhiễm dịch bệnh do
không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

4. Giao Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thường
xuyên theo dõi và kịp thời báo cáo Giám đốc Sở về tình hình thực hiện Chỉ thị
số 16/CT-TTg tại đơn vị.
Đề nghị các phòng ban, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./.
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