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UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ TÀI CHÍNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số            /TB-STC 
 

Ninh Bình, ngày          tháng 12 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO  

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

về thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19  

nhân dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

 
 

 Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại 

các tỉnh, thành phố trong cả nước và trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Để đảm bảo 

công tác phòng, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Văn bản số 918/UBND-VP6 ngày 28/12/2021, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng 

các phòng, đơn vị thuộc Sở chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội 

dung sau: 

 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về 

công tác phòng, chống dịch Covid-19. Không hoang mang, không lơ là, chủ quan, 

mất cảnh giác, cùng chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch. 

 2. Thực hiện hiệu quả nguyên tắc “5K + vắc-xin, thuốc điều trị + công 

nghệ + ý thức người dân”. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ 

đạo, điều hành, khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh (quét mã QR trên hệ 

thống thông tin quản lý y tế - Vietnam Health Declaration) theo hướng dẫn của 

Sở Thông tin và truyền thông Ninh Bình. 

 3. Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022, 

yêu cầu toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở hạn chế di 

chuyển khi không cần thiết để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh, cũng như bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình; thực hiện 

nghiêm theo hướng dẫn của cơ quan y tế và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Văn bản số 918/UBND-VP6 ngày 28/12/2021. Không tổ chức, tham gia các 

hoạt động tập trung đông người. 

4. Giao Văn phòng Sở: 

- Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 

phù hợp với tình hình dịch hiện nay. Riêng đối với Trung tâm tư vấn và dịch 

vụ tài chính công, căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, chủ động xây dựng kế 

hoạch phòng chống dịch và gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo lãnh 

đạo Sở theo quy định; 
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- Căn cứ tình hình thực tế, chủ động tham mưu lãnh đạo Sở mua sắm trang 

thiết bị, vật tư đảm bảo phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch tại Sở. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm 

các nội dung theo Thông báo này. 

Trân trọng thông báo./. 
 

   

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

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

- Trang Web STC; 

- Lưu VT.MT/01 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 

 

 
Lã Hồng Thanh 
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