
UBND TỈNH SƠN LA 

THANH TRA TỈNH 
 

Số: 431/TTr-VP 
V/v thực hiện chỉ đạo  

của Thủ tướng Chính phủ  

về phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 19 tháng 7 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Công chức, người lao động cơ quan Thanh tra tỉnh 
 

Thời gian qua tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, 

tốc độ lây lan nhanh, xuất hiện ở nhiều nơi,  dự báo trong thời gian tới tình hình 

dịch bệnh còn hết sức phức tạp, khó lường gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính 

mạng của cán bộ, công chức, nhân dân trong tỉnh. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chánh Thanh tra 

tỉnh yêu cầu công chức, người lao động cơ quan Thanh tra tỉnh thực hiện nghiêm 

các nội dung sau:  

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang tại 

nơi công cộng, trụ sở làm việc, nơi đông người, trên các phương tiện giao thông 

công cộng. 

2. Không di chuyển đến vùng dịch; Hạn chế di chuyển ra ngoài tỉnh khi 

không có việc thật sự cần thiết. Trường hợp có việc cần thiết ra ngoài tỉnh, phải 

báo cáo và được sự đồng ý của Chánh Thanh tra tỉnh và phải chấp hành nghiêm 

việc khai báo y tế và các quy định trong phòng, chống dịch bệnh. 

3. Trưởng các Đoàn thanh tra, Trưởng các Phòng nghiệp vụ đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đổi mới phương pháp thanh tra, rút ngắn thời gian 

thanh tra trực tiếp tại cơ sở mỗi cuộc ít nhất 07 ngày làm việc nhưng phải đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường 

của các cơ quan, địa phương, đơn vị. 

4. Giao Chánh Văn phòng cơ quan giúp Chánh Thanh tra tỉnh thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc công chức, người lao động trong cơ quan trong thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Kịp thời báo cáo Chánh Thanh tra 

tỉnh xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với các trường 

hợp vi phạm quy định trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Yêu cầu công chức, người lao động cơ quan nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c); 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, VTuấn (02bản). 

 CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

Lương Thị Như Hoa 
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