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2523/UBND-VX ngãy 28/7/2021 cUa
Uy ban nhân dan Thành phô
Kinh gui: Thu tru&ng các phOng, doTi vj sir nghip tr1rc thuc
Thire hin Cong van s 2523/UBND-VX ngày 28 tháng 7 nãm 2021 cUa Uy
ban nhân dan Thanh phô ye dê nghi thay dôi phuo'ng thuc lam viêc cua Ca quan,
don vj nhà nu&c trong thèi gian Thành phô Ho Chi Minh tang cithng rnnh rn
các bin pháp thirc hin giAn each xâ hti toàn Thành phô.
Giám dc So chi dto thrc hin nhu sau:
1. Giao Thu trvxô'ng các phông, &m vj sir nghip triyc thuc:
11 Quan tnêt cOng chixc, viOn chuc, nguoi lao dông thuc hiên nghiêm cac
quy djnh ye phOng chông djch Covid- 19, cii the ti các van bàn:
- Cong van s 2490/UBND-VX ngày 26/7/2021 cüa Uy ban nhân dan Thành
phô ye tang cu'ô'ng các bin pháp giàm mt d liru thông trên du'ô'ng;
- Cong van sé 25 10/UBND-VX ngày 27/7/202 1 eüa Uy ban nhân dan Thành
phô ye phuong thüc lam vic cüa co quan, don vj nhà nixOc trong thai gian Thành
phô tang coOng manh me các bin pháp thirc hin gian each xã hi theo Chi thi, so
1 6/CT-TTg cüa Thu tuOng ChInh phü;
- Cong van s6 2522/UBND-VX ngày 28/7/2021 cüa liJy ban nhân dan Thành
phO ye kiêm soát vic di chuyên trong thai gian thirc hin gian each xã hi theo
tinhthân Chi thi, sO 16/CT-TTg cüa Thu tuOng ChInh phü.
- Cong van s 2523/UBND-VX ngày 27/7/2021 cüa TJy ban nhan dan Thành
phô ye dé nghj thay dOi phuong thüe lam vic cüa co quan, don vi, nhà nuOc trong
thOi gian Thành phô Ho ChI Minh tang cuOng mnh me các bin pháp thrc hin
giân each xä hi toàn Thành phô.
1.2. Tip tiie thrc hin dim 2.2 COng van s 8080/SX.D-VP ngày 26/7/2021
cua So Xây dung ye viêc then khai thuc hiên Cong van so 2468/LJBND-VX ngay
23/7/202 1 cua Uy ban nhan dan Thanh phô, cu the
"2.2. T chic cho toàn the cong chi'c, viên chi'c, ngu&i lao dng stcdyng
cOng ngh thông tin lam vic ti nhà; chi nhü'ng tru'Ong hcip that sic can thiêt nhu
tri'c chOngdjch, tricc cci quan, xii' 1 tài lieu mt và các nhim v can thiét khOc
theo yêu câu, m6i den lam vic tgi cci quan, don v(.
Dung toan bO cac cuOc hop khóng can thiêt Trutrng hop that su can thiêt
phat bO tn cOng chuv, vzên chuc, nguoz lao dOng den lam viêc tat cci quan, don vi
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dé' thicc hin nhim vi, TI'th tru'àngphông, dan v chlu trách nhirn sp xé'p, bá fri
dam báo các nguyen täc sait:
- Khóng bó ti z cong chuc, vzên chuc, ngucn lao dOng lam viêc lien tuc cac
ngày trongtuán, ma hO trI luán phiên cách ngày; hoic lam vic theo buOi.
- Phái dam báo khOng qua 1/3 tang sO' cong chác, vién chic, ngwOi lao dng
lam vic tgi co quan, don v/ ".
1.3. Sap xp thè'i gian giãn cách giè! den trçi s& Co quan và giè' v phü h9p
vói so 1ung cong chirc, viên chiirc, ngthi lao dng du'qc bô trI lam vic t?i trii th
nhãm giàm mt d luu thông trên duô'ng và dam bào các chi do lien quan den
cong tác phOng, chOng dlch Covid-1 9 cüa Uy ban nhân dan Thành phO, km dam
bào thai gian thi khOi ncri Cu trt'i dê den trçi s co quan không tru'ó'c 06 gR 00 phüt
và ye truó'c 18 giO' 00 phUt hang ngày.
Thu truOng các phOng, do vj sr nghip trçrc thuc báo cáo djnh k hang
tuân sO luong nguo'i lam iêc thuc tê tai Co quan, don vi ye Phong To chuc - Can
b dê theo dOi, tong hçp (theo máu dinh kèm).
1.4. Yêu cAu cOng chirc, viên chüc, ngu'M lao dng:
- Thirc hin deo the cOng chirc, viên chu'c, nguOi lao dng cüa cci quan (gQi tat
là the cOng chüc) và rnc dOng phçic ngành (neu co), kt hçp vói Giây xác nhn cOng
tác do Van phông S& Xây dmg cap (tth Thanh tra Sà, don vj sr nghip trirc thuc
cO con dâu riêng thI chü dng xir 1 tu'ang tir) trong suOt qua trInh di chuyen giQ'a trii
s caquan, don vj và noi Cu tni dê lirc lung tham gia phOng, chOng djch Covid-19
có the nhn din.
- Riêng cOng chic, viên chirc, nguôi lao dng di lam b&ng xe ô tO cá nhãn thi
phài có them Giây xác nhn cOng tác màu xanh duo'ng, kIch thuOc 20cm x 20cm),
do Van phông Si Xây dçmg cap (ghi rô hç ten, don vj cOng tác, d.la chi noi Cu trü, có
dóng dâu treo cüa co quan, don vj), duqc dan trên mt kInh trixâc cüa xe 0 tO de phic
vi kiêm tra cüa 1irc hzçmg chirc nang.
Lwu j:
- Trithng hQp khOng ccfp the cOng chz'c: cci quan, don vj bO' I cOng ch&c, viCn
chic, ngu'&i lao dç3ng lam vic tgi nhà theo quy djnh tçii C!Ong van sO 2510/UBNDVXngày 27/7/2021 ciia Uy ban nhán dOn Thanhpho.
- COng chic, vien ch&c, ngu'ài lao dç5ng chi diccic st' dyng Gi4v xác nhn cOng
tOc dé di chuyén th' no'i cu' trt dé den try sO' co' quali, dan vj và ngicçrc lçii.
1.5. Chju trách nhim nu dê xày ra sai phm v vic bO tn sO luçng cOng
chuc, viên chuc, ngucn lao dOng lam viêc tai tru SO CO quan, don vi không dung
quy djnh.
2. Giao TrtrO'ng Phông T chfrc - Can b:
- 1-lithng dn các phOng, don vj b tn cOng chcrc, viên chirc, nguè'i lao dng
lam vic t?i co quan, don vj và lam vic tnirc tuyên t.i nhà; dam bao khOng qua
1/3 tong so cOng chirc, viên chüc, nguO'i lao dng lam vic ti co quan, don vj.
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vic tai tri s& Co quan dam bão theo quy djnh.
5. Giao Chánh Van phông So':
- Cp Giy xác nhn cong tác cho cong chüc vâ nguôi lao dng co quan Si.
- Cp Giy xác nhn cong tác dung quy each cho cOng ehüc, ngithi lao dng
quan Sâ di lam bng xe 0 to cá nhân theo huó'ng dan ti COng van so
2522/UBND-VX và Cong van sO 2523/UBNID-VX ngày 28/7/202 1 eüa Uy ban
nhân dan Thânh phO.
Co

Lwuj: Thi truthigphông chuyên mon lien h try'c tié'p C?ij V6 Thj Thu Uyên,
PhO C7'iánh VànphOng, sO din thogi: 0919.193.979, dê du'crc cap Giâyxác nhn
cOng tác theo quy djnh.
6. Giao Chánh Thanh tra S&, ThO trtr&ng don v st,r nghip:
- Cp Giy xác nhn cOng tác cho cong ehcrc, viên chO'c và nguô!i lao dng
thue quyên quân l.
- CAp GiAy xác nhn cOng tác dung quy each eho cOng ehüc, viên chire và
ngixcn lao dOng thuOc quyên quan ly di lam bAng xe 0 tO ca nhân theo huong dn tai
COng vAn 25221UBN1D-VX và COng vAn sO 2523/UBND-VX ngày 28/7/202 1 cOa
Uy ban nhân dan Thanh phô.
'(I
D nghj các Phó Giám dc Sâ, Thu truâng các phông, don vj sir nghip trçrc
thuôc, cOng chixc, viên chuc, ngu'oi lao dOng thu'e hiOn nghiêm cac nOi dung chi
dto nêu trên./.

No'i nhmn:
- Nhu trên;
- UBND Thàn.h phô (dê báo cáo);
- DOi TTDB các qun, huyn và TP Thu D(rc;
- Liru: VT, TCCB, AL.
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