
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-VXNV 
 

V/v tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trong 

các cơ quan, đơn vị 

Ninh Thuận, ngày       tháng     năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- Các tổ chức Hội đặc thù cấp tỉnh;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1909-

CV/TU ngày 15/12/2021 về việc kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-

19 trong các cơ quan, đơn vị; 

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

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ 

sau: 

a) Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện quy trình, quy định, hướng dẫn về 

xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Công 

văn số 6410/UBND-VXNV ngày 24/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế; 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế, quy định phòng, 

chống dịch Covid-19 (kể cả đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý); kịp thời 

chấn chỉnh, xử lý theo quy định các trường hợp vi phạm và có biện pháp khắc 

phục hạn chế, lỗ hổng trong kiểm soát phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị; 

thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình, cấp độ dịch bệnh trên địa bàn để kịp 

thời điều chỉnh, bổ sung quy chế, quy định, phương án kiểm soát phòng, chống 

dịch, để xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn phù hợp với quy định “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. 

b) Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tăng cường tuyên truyền trong 

cộng đồng và thực hiện các quy định, biện pháp phòng, chống dịch trong tình 

hình mới đảm bảo nghiêm túc và đúng quy định, đặc biệt là nguyên tắc 5K, 

đồng thời thực hiện theo quy định hoặc chủ động liên hệ cơ sở y tế để để được 

hướng dẫn hoặc hỗ trợ test nhanh, thực hiện xét nghiệm PCR khi thấy cần thiết; 
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tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; gương mẫu, tích cực tham gia và 

đi đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

c) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện các quy định phòng, 

chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị hoặc kiểm tra, giám sát, quản lý chưa 

chặt chẽ đối với việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch tại cơ quan, 

đơn vị lãnh đạo, quản lý. 

2. Giao Sở Nội vụ thường xuyên đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị, 

địa phương triển khai thực hiện; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ quan, đơn vị, 

địa phương về triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và các quy định hiện 

hành để kịp thời chấn chỉnh, đề xuất xử lý trách nhiệm nghiêm túc theo đúng 

quy định và thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm người 

đứng đầu thực hiện không đúng các quy định phòng, chống dịch Covid-19 và 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
 - Như trên;  

 - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

 - CT và các PCT UBND tỉnh;  

 - VPUB: LĐ, các phòng, ban, đơn vị; 

 - Lưu: VT, VXNV.  ĐNĐ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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