
UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

VĂN PHÒNG 

 

Số:         /VP-HC-QT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Hải Dương, ngày       tháng 3 năm 2020 
 

V/v giảm số lƣợng ngƣời làm 

việc trực tiếp tại cơ quan để 

phòng chống dịch Covid -19 

 

 

Kính gửi: Trƣởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng 

UBND tỉnh. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ 

tƣớng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-

19, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo: 

1. Cho phép công chức, viên chức và ngƣời lao động sử dụng công nghệ 

thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trƣờng hợp cần thiết theo yêu cầu của Lãnh 

đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng mới đến làm việc. 

2. Trƣởng phòng Hành chính - Quản trị có trách nhiệm bố trí, sắp xếp kíp 

trực cơ quan để đảm bảo hoạt động tiếp nhận và xử lý văn bản của cơ quan; 

công tác phục vụ các hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo 

UBND tỉnh. 

3. Thời gian nghỉ: Bắt đầu từ 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. 

Nhận đƣợc văn bản này, yêu cầu Trƣởng các phòng, ban, đơn vị triển khai 

tới từng công chức, viên chức thuộc phòng, đơn vị mình quản lý./. 

 
Nơi nhận:  
- Nhƣ trên; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh 

- Lƣu: VT, HC-QT (30) 

 

 

 

 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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