UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4360 /SYT-VP

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 8 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v trả lời ý kiến phản ánh
của người dân (địa chỉ tại: thị
trấn Đăkđoa, huyện Đăkđoa
tỉnh Gia Lai).

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông
Tiếp nhận Công văn số 2662/STTTT-TTCNTTTT ngày 25/8/2021 của Sở
Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của người dân trên
Chuyên mục Hỏi – Đáp;
Nội dung người dân, có địa chỉ tại thị trấn Đăkđoa, huyện Đăkđoa tỉnh
Gia Lai hỏi:
“Tôi thuộc công nhân của Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN, địa chỉ cư
trú tại tỉnh Gia Lai. Tôi muốn vào Nhà máy điện mặt trời Phước Thái, xã Phước
Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận làm việc vào ngày 24/8/2021. Nhưng
nhà máy có yêu cầu phải được sự đồng ý bằng văn bản của Sở Y tế tỉnh Ninh
Thuận mới được vào (để phòng chống dịch Ncovi-19). Vậy tôi xin giấy này ở
đâu và cần thủ tục gì, xin hướng dẫn giúp. Chân thành cảm ơn!”.
Sở Y tế trả lời như sau:
Để đảm bảo kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19; Theo quy định hiện
nay: chuyên gia, công nhân kỹ thuật từ tỉnh, thành phố khác đến/về làm việc tại
tỉnh Ninh Thuận là do Chủ dự án công trình hoặc Thủ trưởng đơn vị, doanh
nghiệp căn cứ nhu cầu và tính cấp thiết để làm thủ tục; gửi Ủy ban nhân dân tỉnh
Ninh Thuận xem xét, giải quyết.
Như vậy, người làm thủ tục để trường hợp công nhân của Trung tâm dịch
vụ sửa chữa EVN, địa chỉ cư trú tại tỉnh Gia Lai vào làm việc tại Nhà máy điện
mặt trời Phước Thái xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận là
Giám đốc hoặc chủ dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái làm thủ tục.
Sở Y tế kính gửi Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHNVTC.
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