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Kính gửi:  

 

 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố.   

 
 

Thực hiện Thông báo kết luận số 350-TB/TU ngày 12/11/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (gửi kèm văn bản), 

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

I. Các ngành, địa phương nghiên cứu, tiếp thu sâu kỹ các nhận định, đánh 

giá của Thường trực Tỉnh ủy về tình hình và kết quả công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 sau khi áp dụng Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1; chấn chỉnh, khắc phục 

ngay các hạn chế đã được chỉ ra.  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

đang có diễn biến phức tạp hơn, số ca lây nhiễm tăng, chưa đạt được mục tiêu, 

yêu cầu về kiểm soát phòng, chống dịch để sau ngày 11/11/2021 chuyển sang 

giai đoạn 2 của thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất điều chỉnh thời gian, phấn 

đấu đến ngày 01/12/2021, toàn tỉnh chuyển sang giai đoạn mới của thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Để đảm bảo đủ điều kiện 

chuyển sang giai đoạn mới theo mục tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra, yêu cầu 

các cấp, các ngành phải triển khai ngay các công việc một cách kiên quyết, 

mạnh mẽ, trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong thực 

hiện các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch trong tình hình mới.  

II. Giao trách nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

1. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao và lĩnh vực, địa bàn phụ trách: Khẩn trương 

nghiên cứu, đề xuất việc điều chỉnh các nội dung liên quan tại Quyết định số 

2013/QĐ-UBND ngày 20/10/2021; nội dung điều chỉnh đảm bảo cụ thể hơn, sát 

hơn với tình hình thực tiễn và chặt chẽ hơn; có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để địa 

phương, đơn vị, doanh nghiệp và người dân hiểu và thực hiện gắn với công tác 

quản lý, kiểm tra, giám sát. 
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Văn bản đề xuất của các ngành, địa phương gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh 

và Sở Y tế trong ngày 13/11/2021. 

- Giao Sở Y tế chủ trì, khẩn trương tổng hợp ý kiến đề xuất của các ngành, 

địa phương; đồng thời trên cơ sở đánh giá nguy cơ dịch bệnh và ý kiến chuyên 

môn của ngành y tế, khẩn trương tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều 

chỉnh một số nội dung về Quy đinh tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh ban hành tại Quyết định số 

2013/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 để đảm bảo phù hợp hơn với tình hình dịch 

hiện nay, tính khả thi trong quá trình thực hiện gắn với công tác quản lý, kiểm 

tra, giám sát của cơ quan chức năng. Nội dung tham mưu của Sở Y tế, trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh trong ngày 14/11/2021. 

- Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực 

hiện đúng nguyên tắc công bố cấp độ dịch và áp dụng biện pháp linh hoạt kiểm 

soát phòng, chống dịch theo quy định; riêng đối với địa bàn thôn, khu phố, giao 

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động, linh hoạt trong công bố thay 

đổi cấp độ dịch và áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch phù hợp thực tế. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh 

địa phương, chính quyền cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, 

nâng nhận thức của người dân về thực hiện quy định phòng, chống dịch trong 

tình hình mới; từ đó tự giác thực hiện nghiêm quy định 5K, 5T trong phòng, 

chống dịch; không hoang mang, lo lắng mà thắt chặt các biện pháp kiểm soát 

phòng, chống dịch nhưng cũng không chủ quan, lơ là trong thực hiện biện pháp 

phòng, chống dịch. Kịp thời tuyên truyền, động viên lực lượng tuyến đầu, nêu 

gương những cá nhân điển hình, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong kiểm 

soát, giám sát phòng, chống dịch Covid-19.  

3. Về công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19: Giao Sở Y tế và UBND các 

huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo an 

toàn và hoàn thành tiêm chủng mũi 2 cho người dân thuộc đối tượng tiêm chủng 

trong tháng 11/2021; đồng thời, chủ trì phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và 

Truyền thông và Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả việc xác thực, liên thông dữ 

liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư. 

4. Về công tác điều trị bệnh nhân Covid-19: 

- Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương khẩn trương rà 

soát, đề xuất thực hiện việc mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, nhất là hệ thống 

Oxy cho công tác điều trị; thuốc điều trị bệnh nhân Covid-19 phân đúng tuyến, 

đúng phác đồ, phân loại bệnh nhân kịp thời, để nhanh chóng điều trị, giảm tỷ lệ 

tử vong; lưu ý đảm bảo đủ túi thuốc điều trị để thực hiện thí điểm cách ly F0 tại 

nhà, trong đó có cơ số dự phòng.  

- Về cách ly điều trị F0 tại nhà: Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND 

các huyện, thành phố đánh giá kết quả thực hiện thí điểm trên địa bàn thành phố 

Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

chỉ đạo việc mở rộng thực hiện trên cơ sở bảo đảm an toàn, đủ điều kiện theo 
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quy định (theo hướng mở rộng diện thí điểm đến các huyện, thành phố còn lại; 

riêng đối với thành phố Phan Rang-Tháp Chàm xem xét mở rộng đến các xã, 

phường trên địa bàn). Đồng thời khẩn trương rà soát, ban hành quy chế, quy 

định, quyết định cách ly, điều trị F0 tại nhà bảo đảm chặt chẽ, an toàn, kịp thời 

trong phân loại, chuyển tuyến. 

- Sở Y tế hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tiếp tục củng cố, nâng 

cao năng lực của Trạm y tế và Tổ y tế lưu động gắn với thực hiện cách ly, điều 

trị F0 tại nhà; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa Trạm y tế và Tổ y tế lưu 

động; chỉ đạo các cơ sở y tế ứng dụng công nghệ thông tin trong chuẩn đoán, 

điều trị từ xa, kết nối thông tin giữa người bệnh và bác sĩ. 

- UBND các huyện, thành phố khẩn trương đánh giá và mở rộng cách ly 

F1 tại nhà đảm bảo kiểm soát chặt chẽ theo quy định, gắn với trách nhiệm của 

Tổ nhân dân tự quản giảm sát, kiểm soát dịch Covid-19 trong cộng đồng dân cư. 

5. Về công tác xét nghiệm:  

- Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà 

soát, có kế hoạch xét nghiệm tầm soát đúng đối tượng nguy cơ và vùng nguy cơ; 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tầm soát, truy vết. Đồng thời 

hướng dẫn các địa phương về quy định, điều kiện để thu hẹp dần vùng phong 

tỏa, diện phong tỏa đảm bảo chặt chẽ gắn với thực hiện cách ly F0 tại nhà. 

- Giao Sở Y tế, các ngành và các địa phương tăng cường huy động nguồn 

lực xã hội hóa hỗ trợ vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch; nhất là cung ứng 

dịch vụ test nhanh để đơn vị, doanh nghiệp, người dân chủ động trong xét 

nghiệm phát hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với Ủy ban 

mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để triển khai mô hình Tổ nhân dân tự quản 

về an ninh, trật tự và giám sát, kiểm soát dịch Covid-19 tại địa bàn dân cư; đồng 

thời phối hợp triển khai thí điểm thêm một mô hình theo cụm dân cư nhỏ hơn 

gắn với vai trò của người có uy tín trong cộng đồng để có so sánh, đánh giá, lựa 

chọn mô hình hiệu quả. 

7. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, địa 

phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch khôi phục phát triển kinh tế-xã hội 

trong giai đoạn mới, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 16/11/2021 để xem 

xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến theo quy định. 

8. Về ban hành quy chế, quy định đẩy mạnh xây dựng cơ quan an toàn, 

đơn vị an toàn, doanh nghiệp an toàn, hộ kinh doanh an toàn: 

- Yêu cầu tất cả các sở, ban, ngành; cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh 

và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương khẩn trương ban hành và 

chỉ đạo các đơn vị cấp dưới trực thuộc ban hành quy chế, quy định đẩy mạnh 

xây dựng cơ quan an toàn, đơn vị an toàn; hoàn thành việc ban hành trước ngày 

22/11/2021, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế và Sở Nội vụ. Giao Sở Nội 

vụ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương về 

UBND tỉnh trước ngày 25/11/2021.  
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- Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh: giao các sở, 

ngành, địa phương theo nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách có trách nhiệm hướng dẫn 

các đơn vị ban hành quy chế, quy định về doanh nghiệp an toàn, cơ sở sản xuất, 

hộ kinh doanh an toàn; hoàn thành việc ban hành trước ngày 22/11/2021, gửi 

báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế và Sở Công thương, các địa phương để 

theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Giao Sở Công thương chủ trì tổng 

hợp, báo cáo kết quả thực hiện của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh về UBND tỉnh trước ngày 25/11/2021. 

 

Yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy (báo cáo); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- BCĐ PCD Covid-19; 

- Các huyện, thành ủy; 

- TTKSBT tỉnh; 

- VPUB: LĐ, CV; 

- Lưu: VT, VXNV. NNN 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Nguyễn Long Biên 
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