
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-VXNV 
V/v tăng cường tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 và công tác 

quản lý, điều trị Covid-19. 

           Ninh Thuận, ngày       tháng  01 năm 2022 

 
 

                         Kính gửi:   

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố 
 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Báo cáo số 7706/BC-SYT ngày 31/12/2021 

của Sở Y tế về kết quả rà soát, tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 18 

tuổi trở lên; và Báo cáo số 7725/BC-SYT ngày 31/12/2021 của Sở Y tế về sơ kết 

đánh giá kết quả thực hiện công tác điều trị Covid-19 tại cơ sở điều trị và tại nhà 

(gửi kèm các báo cáo), 

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

1. Giao Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố, theo nhiệm vụ được phân 

công có trách nhiệm: 

- Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các 

nhóm đối tượng theo kế hoạch đề ra đảm bảo an toàn, hiệu quả và nhanh nhất; khẩn 

trương rà soát, tổ chức tiêm vét vắc xin, thành lập các tổ tiêm vắc xin đi từng ngõ, 

gõ từng nhà, rà từng người thuộc nhóm nguy cơ cao, thực hiện tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 lưu động ngay tại nhà, bảo đảm không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao 

mà không được tiêm vắc xin đầy đủ (trừ trường hợp chống chỉ định), đặc biệt là 

những người không di chuyển được. 

- Tiếp tục nâng cao năng lực công tác điều trị Covid-19 tại cơ sở điều trị và 

tại nhà để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, điều trị trong giai đoạn thích ứng linh hoạt và 

ứng phó với các biến chủng mới có khả năng lây lan nhanh. Các địa phương nghiên 

cứu kỹ các tồn tại, hạn chế nêu tại Báo cáo số 7725/BC-SYT ngày 31/12/2021 của 

Sở Y tế để có giải pháp xử lý, khắc phục ngay. Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, 

hướng dẫn cơ sở y tế các tuyến thực hiện có hiệu quả việc quản lý, điều trị, chăm 

sóc cho F0 và ca nghi nhiễm, nhất là điều trị tại nhà.  

2. Giao Sở Y tế tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 và công tác quản lý, điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp 

báo cáo kết quả chung trong Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 

năm 2021./. 
 

Nơi nhận:                          
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh NLB; 

- BCĐ PCD Covid-19; 

- Các huyện, thành ủy; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV.   NNN 

   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Long Biên 
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