
SỞ NỘI VỤ TỈNH LÂM ĐỒNG 

TỔ THANH TRA CÔNG VỤ 
 

Số:         /TTTCV 
V/v Kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ 

và đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 của cán bộ, công chức, viên  

chức sau Tết Nguyên đán  

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Lâm Đồng, ngày       tháng 02 năm 2022 

                     

Kính gửi: 

  

 

 

- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà  Lạt, Bảo Lộc;  

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh. 
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện 

nghiêm các hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và tiếp tục triển 

khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; Tổ 

Thanh tra công vụ tỉnh Lâm Đồng đề nghị các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh, UBND 

các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh: 

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức tiếp tục quán triệt đầy đủ, 

kịp thời đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức nội dung Chỉ thị số 07/CT-

UBND ngày 31/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chấn chỉnh lề 

lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 

01/CT-UBND ngày 07/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực 

hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui 

tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với nội dung: “Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên 

đán, các cơ quan, địa phương, đơn vị khẩn trương tập trung ngay vào công việc, 

không để chậm trễ ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao và hoạt động sản xuất, 

kinh doanh”.  

- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị 

sự nghiệp thuộc tỉnh kịp thời chỉ đạo các Tổ Thanh tra công vụ của cơ quan, đơn 

vị mình tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình thực thi công vụ 

của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc ngay sau kỳ nghỉ Tết 

Nguyên đán và bắt đầu làm việc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các cán bộ, 

công chức viên chức lơ là, vi phạm trong hoạt động công vụ, chức nghiệp. 

- Tăng cường thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tiếp tục triển khai thực 



hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn 

vị; Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức 

nêu gương, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 

đồng thời tuyên truyền, phổ biến cho người thân cùng chung tay phòng chống 

dịch bệnh sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. 

- Tổ Thanh tra công vụ của các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện việc 

thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên; thực hiện kiểm tra, giám sát đột xuất 

hàng ngày việc cán bộ, công chức, viên chức rời nhiệm sở, cơ quan, đơn vị không 

có lý do trong giờ làm việc; uống cà phê, ăn sáng trong giờ làm việc bên ngoài 

Trung tâm Hành chính tỉnh và trụ sở các cơ quan, đơn vị. Trường hợp phát hiện 

cán bộ, công chức, viên chức không chấp hành nghiêm chế độ công vụ, vi phạm 

các quy định về phòng, chống dịch bệnh phải kịp thời báo cáo người đứng đầu 

các cơ quan, đơn vị xử lý theo quy định, đồng thời báo cáo ngay về Tổ Thanh tra 

công vụ tỉnh Lâm Đồng để theo dõi xử lý. 

Nhận được công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai 

thực hiện./.      
  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Như trên; 

- Ban quản lý Trung tâm hành chính tỉnh (để 

p/h); 

- Lưu: VT, TTr. 

 TỔ TRƯỞNG TỔ TTCV  

 
 

 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Đàm Minh Tuấn  
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