
 

 

TỈNH ỦY NINH THUẬN 

* 

Số          -CV/TU 
Về kiểm tra, kiểm soát phòng, chống  

dịch Covid-19 trong các cơ quan, đơn vị 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

 Ninh Thuận, ngày        tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: 

  

 - Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

 - Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. 

 

    

 

 

Ngày 11/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 6745/UBND-

VXNV về việc báo cáo kiểm điểm, xác định nguyên nhân, trách nhiệm đối với 

tập thể, cá nhân có biểu hiện lơi lỏng để phát sinh các ổ dịch trong thời gian gần 

đây; về vấn đề này, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân 

dân tỉnh, các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc chỉ đạo Ủy ban nhân dân, 

các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế và tình hình thực tiễn tại tỉnh và cơ 

quan, đơn vị, địa phương 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. 

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

chống dịch Covid-19; 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. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, điều chỉnh, 

cập nhật bổ sung quy chế, quy định, phương án kiểm soát phòng, chống dịch xây 

dựng cơ quan, đơn vị an toàn phù hợp với “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19”. 

3. Tăng cường quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị về thực 

hiện các quy định, biện pháp phòng, chống dịch; 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. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ  

PHÓ BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hậu 
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