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Ninh Bình, ngày        tháng 7 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO  

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

Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 502/UBND-VP6 

ngày 19/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện 

Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Giám 

đốc Sở Tài chính Ninh Bình yêu cầu:  

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, theo nội dung các văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh và hướng dẫn của cơ quan y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh;  

Tiếp tục quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động 

thuộc Sở thực hiện nghiêm, linh hoạt, hiệu quả 3 trụ cột phòng, chống dịch (xét 

nghiệm, cách ly, điều trị); công thức 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + vắc xin + 

thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế. 

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

cực tham gia tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19.  

3. Tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 

17/3/2022 của Chính phủ về ban hành chương trình phòng, chống dịch Covid-19; 

chủ động, sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch có thể xảy ra, kể cả khi dịch 

bùng phát trở lại. 

4. Giao Văn phòng chủ động chuẩn bị các trang thiết bị phòng, chống dịch 

Covid-19 tại cơ quan Sở. Riêng Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công chủ 

động đảm bảo vật tư phòng, chống dịch tại đơn vị theo 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 502/UBND-VP6 ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh)   
   

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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