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V/v thực hiện giãn cách xã hội  

theo  Chỉ thị số 17/CT-UBND 

 của UBND Thành phố Hà Nội 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

            Hà Nội, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ 
 

 

Triển khai Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hà Nội về giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để 

phòng, chống dịch COVID-19 và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn 

Hùng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc/trực 

thuộc Bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội: 

1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về giãn cách xã hội trên địa bàn Thành 

phố để phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông 

tin làm việc tại nhà; phân công lãnh đạo, công chức trực cơ quan để xử lý tài liệu 

mật và các nhiệm vụ cấp thiết khác theo yêu cầu. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chỉ ra ngoài trong trường 

hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, 

khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công 

vụ, làm việc tại cơ quan, công sở theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị; gương 

mẫu đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

4. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành 

nghiêm quy định phòng, chống dịch và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong 

quá trình thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội và phòng, chống dịch bệnh. 

5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động của đơn vị các nội dung yêu cầu nêu tại Công 

văn này./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Lưu: VT. VHCS, BDC.80. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ   TRƯỞ  NG 

 

 

 

 
Trịnh Thị Thủy 
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