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THÔNG BÁO  

Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở 

về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh 

 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 478/UBND-VP6 

ngày 12/7/2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh. 

 Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc 

gia châu Âu liên quan đến biến thể BA4, BA5 của biến chủng Omicron. Tại Việt 

Nam đã ghi nhận sự xuất hiện cả hai thể phụ BA4 và BA5 của biến chủng 

Omicron trong cộng đồng. Bên cạnh đó, dịch bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng 

mạnh nhiều tỉnh, thành phố do điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh 

phát triển. Để chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, Giám đốc Sở 

Tài chính Ninh Bình yêu cầu:  

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

công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 và dịch sốt xuất huyết theo chỉ đạo của 

Trung ương và của tỉnh với tinh thần chống dịch ở mức độ cảnh giác cao nhất, 

không được chủ quan.  

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Trưởng các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở, tích cực tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho Lãnh đạo Sở trong quá 

trình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch. 

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

người lao động trực thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo này./. 
 

 

(Gửi kèm Văn bản số 478/UBND-VP6 ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh;  

Văn bản số 3652/BYT-DP ngày 10/7/2022 của Bộ Y tế). 
 

   

  Nơi nhận: 
  - Như trên; 

- Các đ/c Lãnh đạo Sở; 

- BCĐ phòng, chống dịch của Sở; 

- Website Sở Tài chính; 

 

  - Lưu VP.P/01 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Lã Hồng Thanh 
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