ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6639 /UBND-VXNV

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 12 năm 2021

V/v thực hiện công tác phòng,
chống dịch khi tổ chức các hoạt
động tập trung đông người tại
các cơ quan, đơn vị.

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1819-CV/TU
ngày 26/11/2021 về đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận
dương tính Sars-CoV-2 (đính kèm văn bản),
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Rút kinh nghiệm từ vụ việc đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh
Ninh Thuận dương tính Sars-CoV-2; giao Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
khẩn trương rà soát và có văn bản hướng dẫn các Sở, ban, ngành, địa phương các
quy định về thực hiện xét nghiệm Sars-CoV-2 (test nhanh và xét nghiệm PCR) đối
với đại biểu tham dự và những người tham gia phục vụ các hoạt động, sự kiện
chính trị có tập trung đông người... do các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị chủ trì tổ
chức đảm bảo thống nhất quy trình kiểm soát chung, chặt chẽ; báo cáo kết quả cho
Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
2. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan Trung ương trên địa
bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ cấp độ dịch theo địa bàn được công
bố, khi tổ chức các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người phải thực hiện xét
nghiệm tập trung các đại biểu tham dự; cần thiết xét nghiệm cả các trường hợp là
phục vụ, lái xe…; thực hiện rà soát các trường hợp nguy cơ lây nhiễm cao (như:
người làm việc tại bệnh viện, trạm y tế, cơ sở y tế,…) để thực hiện các biện pháp
bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình
trạng để lọt ca nghi nhiễm chưa có kết quả xét nghiệm vào tham dự làm lây lan
dịch bệnh./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ Covid-19 tỉnh;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV. NY

Trần Quốc Nam

