ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
Số: 6064 /UBND-VXNV
V/v công tác phòng, chống
dịch Covid-19 trong các
cơ quan, đơn vị.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 05 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện ý kiến của Thường trực tỉnh ủy tại Công văn số 767-CV/VPTU
ngày 02/11/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19
trong các cơ quan, đơn vị (gửi kèm văn bản),
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, cơ quan Trung ương đóng
trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố, khi phát hiện trường hợp cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị (kể cả các đơn vị trực thuộc)
có yếu tố dịch tễ liên quan đến ca bệnh Covid-19 (F0 hoặc F1) khẩn trương báo
cáo cụ thể về Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật để thực hiện công tác khoanh
vùng, truy vết, kiểm soát dịch; đồng thời gửi báo cáo về Sở Nội vụ từng trường
hợp cụ thể để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
2. Giao Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật khi tiếp nhận thông tin về
các trường hợp F0, F1 liên quan đến các cơ quan nhà nước phải khẩn trương phối
hợp với địa phương thực hiện việc khoanh vùng, xử lý dịch theo quy định trong
thời gian nhanh nhất, không để lây lan trong các đơn vị, nơi cư trú.
3. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, giao Sở Nội vụ tổng hợp danh sách cụ
thể từng trường hợp F0, F1 là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các
cơ quan nhà nước; báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh hàng ngày (khi
có phát sinh các trường hợp F0, F1) để kịp thời chỉ đạo rà soát lịch trình công tác
(nếu có) của các trường hợp này và thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid19 theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TTKSBT;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV. NNN
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