
       

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:          /STC - VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Trà Vinh, ngày       tháng  7  năm 2021 
V/v uốn nắn trong việc thực hiện 

phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 

và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội 

 

 

Kính gửi:  
- Toàn thể cán bộ, công chức Sở Tài chính. 

- Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố. 
    - Kế toán các xã, phường, thị trấn.  

 
Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 29/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp, phòng chống COVID - 19 trên 

địa bàn tỉnh và Công văn số 2553/UBND-KGVX ngày 02/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin 

và truyền thông về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. 

Sở Tài chính Thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức Sở Tài chính; Phòng 

Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố; Kế toán các xã, phường, thị trấn 

chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và chia sẻ 

thông tin trên mạng xã hội theo quy định như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 29/6/2021, Công 

văn số 2553/UBND-KGVX ngày 02/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động Sở Tài chính; Phòng 

Tài chính kế hoạch; Kế toán xã, phường, thị trấn có điện thoại thông minh thì phải 

cài đặt Bluezone, để ứng dụng cảnh báo người dùng tiếp xúc gần với người nhiễm 

COVID-19, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng, giúp tăng cường công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 



3. Tiếp tục bố trí nước sát khuẩn tại cửa ra vào cơ quan, thực hiện đeo khẩu 

trang nơi đông người, nơi công cộng, thực hiện mở sổ theo dõi đo thân nhiệt người 

vào cơ quan quan hệ công tác. 

4. Chủ động khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe, khi có biểu hiện ho, 

sốt thì thông báo để được kiểm tra, xét nghiệm… 

6. Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội không tham gia chia sẻ việc 

riêng vào mạng xã hội. 

Đề nghị toàn thể các bộ, công chức Sở Tài chính; Phòng Tài chính Kế hoạch 

các huyện, thị xã, thành phố; Kế toán các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm theo 

tinh thần chỉ đạo chung./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên;                                                                              
- BGĐ; 

- Lưu: VT. 
                                                                       

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Tiêu Thanh Tân 
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