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 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh    

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 

số 6410/UBND-VXNV ngày 24/11/2021 về việc thực hiện thống nhất một số 

nội dung trong xây dựng cơ quan an toàn phòng, chống dịch Covid-19.  

 Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:  

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Công văn số 6410/UBND-VXNV 

ngày 24/11/2021:  

1.1. Qua theo dõi, tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị và qua kiểm 

tra thực tế; theo đó, các cơ quan, đơn vị cơ bản đã triển khai thực hiện các nội 

dung như sau:  

a) Về việc thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

và Tổ an toàn Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị:  

Đã thực hiện rà soát và ban hành Quyết định thành lập, kiện toàn Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai 

các biện pháp trong công tác phòng chống dịch Covid-19; báo cáo UBND tỉnh 

khi có dịch bệnh xảy ra tại cơ quan, đơn vị; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong phạm vi của cơ quan, đơn 

vị.  

Đồng thời, rà soát, ban hành Quyết định kiện toàn Tổ an toàn Covid-19 tại 

cơ quan, đơn vị; theo đó, phân công nhiệm vụ đối với các thành viên của Tổ an 

toàn Covid-19 thường xuyên kiểm tra các điều kiện đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc (như: nước sát khuẩn, vệ sinh - khử 

khuẩn nơi làm việc; thực hiện thông điệp 5K); đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định và theo dõi những trường hợp 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm về phòng, chống dịch 

bệnh hoặc có dấu hiệu nghi nhiễm báo cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị để kịp thời 

chỉ đạo các phương án xử lý.  

b) Về việc tạo mã QR điểm kiểm dịch của cơ quan, đơn vị: 

Đã tạo mã QR điểm kiểm dịch để thực hiện quản lý người ra vào cơ quan, 

đơn vị và khai báo y tế theo quy định; đồng thời, chỉ đạo cho cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động thực hiện quét mã QR; theo dõi lịch sử quét mã QR 
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tại cơ quan, đơn vị; hướng dẫn khách đến liên hệ công tác thực hiện quét mã, đo 

thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn. 

c) Về việc xây dựng Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch 

Covid-19 của các cơ quan, đơn vị:  

Đã xây dựng, ban hành Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch 

Covid-19 của cơ quan, đơn vị và phổ biến, triển khai đến cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động khi ra vào cơ quan, đơn vị phải quét mã QR, đo thân 

nhiệt kiểm tra trước khi vào làm việc (nếu bị sốt thì cá nhân được cách ly riêng, 

không bố trí công việc và cho về nhà tự cách ly; đồng thời, đến cơ sở y tế thăm 

khám và được hỗ trợ về y tế); thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc sử dụng 

nước diệt khuẩn trước, trong và sau khi kết thúc buổi làm việc; đeo khẩu trang 

khi tiếp xúc với các đồng nghiệp hoặc các đơn vị khác đến liên hệ công việc; giữ 

khoảng cách làm việc tối thiểu 2 mét và tránh tụ tập nơi đông người,... 

d) Về việc tổ chức theo dõi sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động hằng ngày:  

Đã giao Chánh Văn phòng (Trưởng phòng HC) theo dõi, nắm bắt tình 

hình sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng ngày; tạo 

điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với các trường hợp 

có một trong các triệu chứng như: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở và 

người có các yếu tố nguy cơ mắc Covid-19 (như F1, F2, đến từ khu vực có dịch 

hoặc liên quan mốc dịch tễ). 

đ) Về việc bố trí phòng cách ly tạm thời:  

Đã có bố trí phòng cách ly tạm thời cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động hoặc cho khách có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau 

rát họng, khó thở hoặc F0, hoặc F1 khi đang làm việc hoặc đến liên hệ công tác 

tại cơ quan, đơn vị. 

e) Về việc thực hiện vệ sinh khử khuẩn khi phát sinh các yếu tố dịch tễ: 

 Đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện thực hiện ngay việc vệ sinh khử khuẩn 

các trường hợp phát hiện có công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, 

đơn vị mình là F0 và khi phát sinh các yếu tố dịch tễ; vệ sinh, khử khuẩn thường 

xuyên và định kỳ cơ quan, đơn vị, phòng làm việc, các vị trí, bề mặt, vật dụng 

thường xuyên tiếp xúc (như: tay vịn cầu thang,tay nắm cửa, điện thoại, máy 

tính, mặt bàn, ghế) bằng cồn hoặc dung dịch sát khuẩn. Bố trí đầy đủ dung dịch 

sát khuẩn, khẩu trang dự phòng tại vị trí ra, vào cơ quan, đơn vị.  

g) Về việc thực hiện ký cam kết tuân thủ các quy định, hướng dẫn về 

phòng, chống dịch Covid-19:  

Đã tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết 

tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế.  

h) Về việc ban hành Quy chế xây dựng cơ quan an toàn phòng, chống 

dịch Covid-19:  

Có 36/55 cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện ban hành Quy chế xây 

dựng cơ quan an toàn phòng, chống dịch Covid-19 (còn 19/55 cơ quan, đơn vị, 

địa phương chưa thực hiện việc ban hành Quy chế xây dựng cơ quan an toàn 

phòng, chống dịch Covid-19) - theo Phụ lục đính kèm. 
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1.2. Về việc kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị: 

Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 3660/KH-SNV ngày 22/11/2021 và 

Kế hoạch số 3825/KH-SNV ngày 07/12/2021 - về kiểm tra việc thực hiện quy 

định, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng cơ quan an toàn tại các 

cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; theo đó, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh 

kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận (Tổ kiểm tra) phối hợp với Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Y tế, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh tiến hành kiểm tra 

tại 08 cơ quan, đơn vị (Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban 

Dân vận Tỉnh ủy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông 

và UBND các huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc và Huyện ủy Thuận Nam). 

Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị cơ bản đã triển khai thực hiện theo chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6410/UBND-VXNV ngày 

24/11/2021; tuy nhiên, vẫn còn tồn tại như: chưa kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình Giao thông). Riêng việc chưa thực hiện thường xuyên, đầy đủ việc quét mã 

QR đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (Sở Giáo dục và Đào 

tạo, UBND huyện Thuận Bắc), Tổ Kiểm tra đã kiến nghị các cơ quan, đơn vị kịp 

thời khắc phục tồn tại nêu trên và gửi báo cáo về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định.  

2. Đề xuất, kiến nghị của Sở Nội vụ: 

 Qua theo dõi, tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị và qua kiểm tra 

thực tế; theo đó, các cơ quan, đơn vị cơ bản triển khai thực hiện các nội dung 

theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6410/UBND-

VXNV ngày 24/11/2021; tuy nhiên, đến nay vẫn còn 19/55 cơ quan, đơn vị chưa 

ban hành Quy chế xây dựng cơ quan an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và 

02/05 cơ quan, đơn vị còn có tồn tại qua kiểm tra thực tế.  

Sở Nội vụ kính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo nội dung 

như sau:   

 a) Yêu cầu các cơ quan, đơn vị (theo phụ lục đính kèm và tại điểm 1.2 

khoản 1 nêu trên) 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 tồn tại qua 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 (chưa báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo thời gian quy định và 

còn tồn tại qua kiểm tra thực tế)-kèm theo kết quả đánh giá, xếp loại tập thể, cá 

nhân có liên quan và báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) 

trước ngày 20/12/2021.  

b) Giao Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực 

hiện nhiệm vụ tại điểm a khoản 2 nêu trên, 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.  

 Sở Nội vụ kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo. 
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 Trân trọng./. 

 (Gửi kèm: Các Báo cáo của các cơ quan, đơn vị và Dự thảo Công văn 

của UBND tỉnh).  

 Nơi nhận: 
 - Như trên; 
 - CT và PCT UBND tỉnh (báo cáo); 

 - LĐ Sở Nội vụ; 

 - Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Hải 
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