
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
 

Số:          /UBND-VXNV 
 

V/v bố trí cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động làm 

việc tại nhà trong thời điểm 

phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ninh Thuận, ngày        tháng  9 năm 2021 

                     

 

                                Kính gửi:  

                                                 - Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;  

                                                 - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

                                                 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;  

                                                - Các tổ chức Hội đặc thù cấp tỉnh; 

                                                - Các doanh nghiệp có phần vốn nhà nước;  

                                      - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
 

Nhằm đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp; đồng thời, 

đẩy mạnh phong trào xây dựng và bảo vệ “vùng xanh” trên địa bàn tỉnh; 

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

1. Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp các cấp 

trên địa bàn tỉnh thực hiện luân phiên bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà theo tỷ lệ 50% kể từ ngày 

17/9/2021 cho đến khi có thông báo mới; trong đó đối với các trường hợp ở tại 

vùng có nguy cơ hoặc nguy cơ cao cần bố trí cố định làm việc tại nhà, kể cả trường 

hợp vượt tỷ lệ 50% – đặc biệt là viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (đơn vị bố 

trí cho cá nhân  giảng dạy trực tuyến hoặc bố trí giáo viên dạy thay tại trường); 

Riêng đối với các cơ quan, đơn vị cần thực hiện nhiệm vụ cấp thiết để phục vụ cho 

nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức và người dân trong các lĩnh vực thiết yếu như: 

Y tế; công chứng, chứng thực; hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện chế độ, chính sách; 

các đơn vị sự nghiệp giải quyết thủ tục đất đai, quản lý dự án xây dựng cơ bản, xử 

lý giải phóng mặt bằng; ...(trên cơ sở phù hợp với quy định của Trung ương, bộ, 

ngành và tình hình thực tế) bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

làm việc 100% tại cơ quan, đơn vị. 

Đối với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp có 

phần vốn nhà nước căn cứ tình hình thực tế để chủ động bố trí Người quản lý, công 

chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà tương ứng theo tỷ lệ nêu trên để 

đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch của tỉnh đồng bộ, hiệu quả. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm kiểm tra kết 

quả làm việc tại nhà, đảm bảo hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, không được 

để ách tắt, tồn đọng công việc, nhất là liên quan đến giải quyết các thủ tục hành 

chính của doanh nghiệp, tổ chức và người dân; đồng thời, chịu trách nhiệm và hình 

thức xử lý nghiêm khắc (đặc biệt là người đứng đầu) nếu để xảy ra phát sinh lây 
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nhiễm dịch bệnh trong cơ quan, đơn vị do nguyên nhân chủ quan hoặc không thực 

hiện nghiêm túc nội dung nêu trên và các quy định về phòng, chống dịch hiện 

hành. 
 

3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai, 

theo dõi, tổng hợp kết quả làm việc tại nhà của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trên Văn phòng điện tử; tham mưu báo cáo, đề xuất Ủy ban 

nhân dân tỉnh (xem xét, giải quyết theo thẩm quyền đối với các vấn đề phát sinh – 

nếu có; đặc biệt là việc xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp không thực hiện 

đúng quy định). 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- BCĐ PCD các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, KTTH, HCQT, BTCDNC; 

- Lưu: VT, VXNV. PD 

 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 
 

Trần Quốc Nam 
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