ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
Số: 797 /UBND-VXNV

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

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 02 năm 2021

V/v triển khai thực hiện
Thông báo số 28/TB-VPCP
của Văn phòng Chính phủ.

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Thông báo số 28/TB-VPCP ngày
17/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch
Covid-19 (gửi kèm văn bản),
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan Trung ương đóng trên địa
bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao,
có trách nhiệm và chủ động triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đầy đủ, hiệu
quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo nêu trên, phấn
đấu thực hiện đạt hiệu quả “mục tiêu kép” trong giai đoạn hiện nay, vừa phòng
chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.
2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục
theo dõi sát hình hình diễn biến dịch bệnh và các chỉ đạo của Trung ương; kịp
thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác phòng chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, phù hợp, hiệu quả và đúng quy
định với từng thời điểm, từng giai đoạn, trước mắt tham mưu triển khai ngay nội
dung Thông báo nêu trên của Văn phòng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ phòng chống dịch;
- VPUB: LĐVP;
- Lưu: VT, VXNV. NNN
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