
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 triển khai các nhiệm vụ 

về công tác phòng, chống 

dịch Covid-19. 

           Ninh Thuận, ngày       tháng 12  năm 2021 

                    
                        Kính gửi:   

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận các văn bản sau: 

- Công văn số 9141/VPCP-KGVX ngày 14/12/2021 của Văn phòng Chính 

phủ về tình hình dịch, kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

- Công văn số 1897-CV/TU ngày 14/12/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về 

việc chăm sóc, điều trị trường hợp F0 tại nhà, 

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

1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ ý kiến chỉ 

đạo tại các văn bản nêu trên tiếp tục nghiên cứu tham mưu triển khai thực hiện kịp 

thời, chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định; đồng thời hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc 

các địa phương triển khai việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 và công tác điều trị 

F0 (nghi ngờ và xác định) tại nhà bảo đảm đúng mục tiêu đề ra; báo cáo kết quả 

cho Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa 

bàn theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm điểm trách nhiệm, xử 

lý các trường hợp để xảy ra sai phạm, không bảo đảm tiến độ tiêm chủng theo quy 

định. 

- Chỉ đạo cơ quan chức năng và y tế tuyến cơ sở thường xuyên kiểm tra, 

giám sát công tác chăm sóc y tế đối với các trường hợp điều trị F0 tại nhà, tránh 

trường hợp F0 tại nhà không được chăm sóc sức khỏe, chuyển tuyến kịp thời khi có 

dấu hiệu chuyển nặng; thu gom rác thải y tế theo quy định đối với các trường hợp 

điều trị Covid-19 tại nhà, hạn chế các nguy cơ lây lan dịch bệnh./. 

 (gửi kèm các văn bản) 
 

 

Nơi nhận:                          
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh NLB; 

- BCĐ PCD Covid-19; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV.   NNN 

   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 
   

 Nguyễn Long Biên 
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