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THÔNG BÁO  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở về việc triển  

khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 914/UBND-

VP6 ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Hướng dẫn sử dụng 

khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 656/UBND-VP6 ngày 

15/9/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm;  

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới được dự báo vẫn 

diễn biến phức tạp, khó lường khó dự đoán với sự xuất hiện của nhiều biến 

chủng mới. Trong nước, dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp xuất hiện 

các biến thể phụ mới của biến thể Omicron (BA4,BA5,BA2.75, BA.2.12.1) với 

khả năng lây nhanh hơn biến chủng gốc. Cùng với đó là nguy cơ xâm nhập từ 

nước ngoài của các dịch bệnh truyền nhiễm như đậu mùa khỉ, viên gan cấp tính. 

Tiếp tục quán triệt mục tiêu đặt tính mạng người dân lên trên hết trước 

hết; triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch trên quan 

điểm phòng dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất 

cảnh giác,… Do đó, Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình yêu cầu:  

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục quán triệt đến toàn thể 

công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở: thực hiện việc sử dụng 

khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng; thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã đề ra (Thông báo 246/TB-

VPCP ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ; Nghị quyết số 38/NQ-CP 

của Chính phủ; Công điện 680/CĐ-TTg ngày 01/8/2022; Công điện 755/CĐ-

TTg ngày 25/8/2022; các hướng dẫn của Bộ Y tế; Công văn số 4163/BYT-DP 

ngày 04/8/2022; Công văn số 4619/BYT-DP ngày 25/8/2022; Quyết định số 

2265/QĐ-BYT ngày 22/8/2022 về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, phòng 

chống bệnh đầu mùa khỉ; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh 

về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;...).  

2. Yêu cầu toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở 

tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh;  tích cực 



2 

 

tham gia tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu, hướng dẫn 

của cơ quan y tế. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức và 

người lao động thuộc Sở nghiêm túc triển khai và thực hiện các nội dung theo 

Thông báo này./. 

(Gửi kèm Văn bản số 914/UBND-VP6 ngày 07/9/2022; Văn bản số 656/UBND-

VP6 ngày 15/9/2022)   
   

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở (để báo cáo); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (t/hiện); 

- Trang Web STC; 

- Lưu VT.P/01 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 

 

 

 

Lã Hồng Thanh 
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