
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /UBND-VXNV 

             

               Ninh Thuận, ngày      tháng  5 năm 2021 
V/v kiểm điểm trách nhiệm việc 

không tuân thủ quy định phòng, 

chống dịch Covid-19 và khẩn 

trương rà soát các trường hợp tiếp 

xúc với người của Tập đoàn T&T. 

 

        

                                    Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố.  

  

    

Qua thông tin giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 

24/5/2021 tại Sở Công thương, lãnh đạo Sở cùng đại diện một số ngành đã cùng 

làm việc với đại diện của Tập đoàn T&T. Hiện nay, trụ sở Tập đoàn T&T tại Hà 

Nội đã được xác định là ổ dịch Covid-19. Việc tiếp và làm việc với các đoàn 

khách ngoài tỉnh, nhất là các địa phương đang có ca bệnh Covid-19 khi đến làm 

việc với các cơ quan trên địa bàn tỉnh thì phải thực hiện thủ tục báo cáo, xin ý 

kiến Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, Sở Y tế để 

theo dõi, triển khai công tác phòng, chống dịch theo quy định (theo chỉ đạo tại 

Công văn số 2157/UBND-VXNV ngày 06/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

Tuy nhiên khi Sở Công thương tiếp, làm việc với đại diện Tập đoàn T&T vào 

chiều ngày 24/5/2021 thì chưa có văn bản báo cáo danh sách, chương trình cụ 

thể cho UBND tỉnh và Sở Y tế, trong khi thông tin Tập đoàn T&T là ổ dịch đã 

được các cơ quan báo chí đưa tin từ ngày 23/5/2021. 

 

Để kịp thời truy vết, xử lý và triển khai công tác phòng, chống dịch trên 

địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 

1. Yêu cầu Ban lãnh đạo Sở Công thương khẩn trương kiểm điểm trách 

nhiệm về thái độ lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, 

không thực hiện việc báo cáo khi tiếp khách đến từ ổ dịch Covid-19 theo chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2157/UBND-VXNV ngày 06/5/2021; 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 28/5/2021 để xem xét, xử lý trách 

nhiệm. 

  Đồng thời, Sở Công thương khẩn trương rà soát tất cả công chức, nhân 

viên của Sở và đại biểu các sở ngành có tham gia cuộc họp vào chiều ngày 

24/5/2021 (theo giấy mời của Sở) có tiếp xúc gần với người đại diện của Tập 

đoàn T&T nêu trên, yêu cầu các trường hợp này cách ly tại nhà và khai báo y tế 

trực tuyến. 

 



2. Đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các cơ quan, đơn vị 

khẩn trương rà soát cán bộ, công chức, nhân viên của đơn vị có tiếp xúc, làm 

việc, tham gia họp với đại diện của Tập đoàn T&T nêu trên (nhất là cuộc họp 

vào chiều ngày 24/5/2021 tại Sở Công thương), yêu cầu tự cách ly tại nhà và 

khai báo y tế theo quy định.  

Đồng thời các cơ quan, đơn vị rà soát thời gian từ ngày 10/5/2021 đến nay 

đã tiếp, làm việc với các đoàn khách đến từ các tỉnh, thành phố đang có ca bệnh 

Covid-19, báo cáo ngay danh sách, lịch trình cho Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật để rà soát, xử lý. 

 

3. Giao UBND huyện Thuận Bắc, Thuận Nam, Ninh Phước (nơi có các 

dự án điện mặt trời của Tập đoàn T&T) khẩn trương nắm bắt số lượng lao động 

tại các dự án, yêu cầu từng người lao động khai báo kỹ lịch trình, đặc biệt có 

trường hợp có tiếp xúc với người của Tập đoàn trong những ngày qua; báo cáo 

Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước ngày 27/5/2021 để kiểm tra, xử 

lý nếu có phát sinh. 

 

4. Giao Sở Y tế, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương phối hợp 

với Sở Công thương, các ngành và địa phương liên quan thực hiện việc truy vết 

các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm nêu trên để chủ động xử 

lý ngay các giải pháp phòng, chống dịch khi tình huống xấu xảy ra; liên hệ với 

các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa để nắm thông tin lịch trình của đối 

tượng, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có 

tiếp xúc với trường hợp nghi nhiễm thực hiện các biện pháp chủ động phòng, 

chống dịch theo quy định trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm. Chủ động báo 

cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những vấn đề có liên quan.  

 

5. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động sẵn sàng việc 

kích hoạt cơ sở cách ly tập trung để xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh./. 
 

 

Nơi nhận:                          
- Như trên; 

- TT.TU. TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- BCĐ phòng chống dịch; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV.   NNN 

   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

                                                                                                                          

Nguyễn Long Biên 
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