ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
Số: 1095 /UBND-VXNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2022

V/v triển khai thực hiện kết luận
của Thủ tướng Chính phủ tại
Thông báo số 73/TB-VPCP
của Văn phòng Chính phủ.

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên
họp lần thứ 13 Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến các
địa phương về công tác phòng, chống dịch tại Thông báo số 73/TB-VPCP ngày
15/3/2022 của Văn phòng Chính phủ (gửi kèm văn bản),
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Giao các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan nghiên
cứu, tiếp thu sâu kỹ các ý kiến đánh giá và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại
Thông báo nêu trên; theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động và khẩn trương
triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ
giải pháp được nêu tại Thông báo nêu trên cũng như các văn bản đã chỉ đạo liên
quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Đồng thời căn cứ các nhiệm vụ cụ thể được Thủ tướng Chính phủ giao cho các
Bộ, ngành Trung ương, từng Sở ngành, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bám sát,
tranh thủ xin ý kiến hướng dẫn của các Bộ, ngành để tham mưu triển khai thực
hiện trên địa bàn tỉnh.
2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát
các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Thông báo này và tình hình dịch bệnh
trên địa bàn tỉnh, khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai
thực hiện nhiệm vụ chung về phòng, chống dịch.
Yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ PCD Covid-19;
- Các huyện, thành ủy;
- TTKSBT tỉnh;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV. NNN
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