UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3183 /SYT-KHNVTC

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Mẫu xác nhận đi lại để
thực hiện Chỉ thị 16/CTUBND ngày 16/6/2021 của
UBND tỉnh về phòng
chống dịch Covid-19.
HỎA TỐC

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
tỉnh Ninh Thuận và Thông báo số 245/TB-VPUB ngày 16/7/2021 của Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Chủ tich Ủy ban nhân dân tỉnh
Trần Quốc Nam tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19.
Để thống nhất thực hiện việc quản lý di chuyển, đi lại của công chức, viên
chức, người lao động, người dân và lưu thông hàng hóa trong sản xuất, kinh
doanh đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CTUBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh,
Sở Y tế kính gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương
trên địa bàn tỉnh và UBND huyện, thành phố Mẫu giấy xác nhận đi lại để thực
hiện chung toàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp phối hợp,
phổ biến triển khai thực hiện./.
(Gửi kèm Mẫu xác nhận)
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Đảng ủy CQ DN tỉnh;
- BCĐ phòng chống dịch tỉnh;
- BQL các khu CN tỉnh;
- Lãnh đạo SYT;
- Các đơn vị trực thuộc SYT;
- Các phòng CN SYT;
- Lưu: VT, KHNVTC.

GIÁM ĐỐC

Lê Vũ Chương

