
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VXNV Ninh Thuận, ngày       tháng 12 năm 2021 

V/v tham mưu, đảm bảo 

phòng, chống dịch Covid-19 

nhân dịp lễ Giáng sinh 2021 
 

                                

                                           Kính gửi:  

- Sở Nội vụ; 

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố.  

 

Tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 vào chiều ngày 16/12/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế báo 

cáo đề xuất các giải pháp thời gian tới, trong đó có đề xuất biện pháp ngăn chặn 

lây nhiễm cộng đồng, cụ thể là Dừng các hoạt động tập trung đông người không 

cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ 

bùng phát dịch; đồng thời tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh 

theo hướng an toàn Covid-19. Nội dung báo cáo của Bộ trưởng Bộ Y tế được 

lãnh đạo các tỉnh, thành phố và Thủ tướng Chính phủ thống nhất; theo đó để 

đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống phòng, chống dịch Covid-19, dừng 

các hoạt động tụ tập đông người và không để nguy cơ bùng phát dịch tại các địa 

phương nhân dịp lễ Giáng sinh 2021; 
 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các ngành chức năng liên 

quan và UBND các huyện, thành phố căn cứ các quy định về phòng chống dịch 

Covid-19, tình hình thực tế tại địa phương khẩn trương tham mưu, đề xuất đảm 

bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 nhân dịp lễ Giáng sinh 2021 trên địa 

bàn tỉnh; trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 19/12/2021 để xem xét, chỉ đạo 

tiếp theo./. 

  

Nơi nhận:                                                                                    KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- CT, PCT Nguyễn Long Biên; 

- Các Ban: Dân vận, Nội chính Tỉnh ủy; 

- Công an tỉnh; 

- VPUB: LĐ, BTCDNC; 

- Lưu: VT, VXNV. PD 

                                                                                      Nguyễn Long Biên 
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