
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VXNV Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2021 
V/v xác định trách nhiệm tập thể, 

cá nhân có liên quan việc thực hiện 

nhiệm vụ tại Công văn số 

6410/UBND-VXNV ngày 

24/11/2021 của Chủ tịch  

Ủy ban nhân dân tỉnh  

 

 

                              Kính gửi: 
 

 

- Các Sở, ban, ngành;  

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- Các doanh nghiệp nhà nước; 

- Các tổ chức hội đặc thù cấp tỉnh;   

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;  
 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 3783/SNV-TTr ngày 

03/12/2021 về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Công văn số 

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

thực hiện thống nhất một số nội dung trong xây dựng cơ quan an toàn phòng, 

chống dịch COVID-19; 

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

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có nội dung tồn tại theo báo cáo tại Công văn 

số 3783/SNV-TTr ngày 03/12/2021 của Sở Nội vụ (đính kèm) khẩn trương thực 

hiện nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại khoản 9 

Công văn số 6410/UBND-VXNV ngày 24/11/2021 và khắc phục tồn tại theo kết 

quả kiểm tra thực tế; đồng thời, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là 

trách nhiệm người đứng đầu trong việc không chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, kèm theo kết quả đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân có liên 

quan, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 

20/12/2021.  

2. Giao Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ tại Khoản 1 Công văn này, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo 

quy định; trường hợp, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục không thực hiện 

hoặc thực hiện chậm trễ thời gian quy định nêu trên, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, xử lý theo quy định./.  
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, TCDNC; 

- Lưu: VT, VXNV.  ĐNĐ  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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