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Thực hiện Nghị quyết số 155/NQ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ về 

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021 (Nghị quyết đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử của Chính phủ). 

Trong thời gian còn lại của năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu 

cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

thực hiện nghiêm túc, nhất quán các Nghị quyết, Kết luận của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 

thời gian tới, trong đó có các Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 12/8/2021 và Nghị 

quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 với phương châm thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đồng thời tạo nền tảng, động lực cho 

phát triển của năm 2022; trong đó tập trung một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Các Sở, ban, ngành, địa phương: 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là 

tại cơ sở; phát huy trách nhiệm người đứng đầu; tuyệt đối không được lơ là, chủ 

quan, mất cảnh giác nhưng không lo sợ, hốt hoảng, mất bình tĩnh, thiếu kiên trì, 

kiên định trong phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, 

chống dịch COVID-19, đặc biệt yêu cầu 5K đối với cá nhân và an toàn COVID-19 

đối với cơ quan, tổ chức. 

- Bố trí nhân lực, phương tiện để ghi nhận, tiếp nhận thông tin, kịp thời hỗ 

trợ và quản lý người nhiễm COVID-19; không để xảy ra tình trạng lây lan cộng 

đồng mất kiểm soát, khi vượt quá thẩm quyền phải báo cáo ngay Ban Chỉ đạo cấp 

tỉnh, Sở Y tế để có phương án hỗ trợ, không để quá tải hệ thống y tế vì yếu tố chủ 

quan. 



- Rà soát, triển khai và thần tốc hơn nữa trong việc tiêm vắc-xin, bảo đảm 

tiêm hết cho các đối tượng có chỉ định tiêm chủng nhưng chưa được tiêm, nhất là 

người cao tuổi, người có bệnh lý nền…, chậm nhất phải hoàn thành trong tháng 12 

năm 2021; trường hợp khó khăn, vướng mắc, khẩn trương báo cáo cấp có thẩm 

quyền xem xét, giải quyết; rà soát, kiểm tra toàn bộ việc bảo quản, tiêm vắc-xin 

theo đúng quy định, không để xảy ra các sự cố đáng tiếc do nguyên nhân chủ quan; 

tiếp tục chuẩn hóa, đồng bộ, liên thông dữ liệu dân cư với thông tin tiêm chủng 

vắc-xin phòng COVID-19, xét nghiệm của người dân. 

- Cấp phát ngay thuốc kháng vi-rút nhanh nhất, sớm nhất cho người nhiễm 

COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, thí điểm 

điều trị có kiểm soát các trường hợp nhiễm COVID-19 không triệu chứng và triệu 

chứng nhẹ tại nhà. Bảo đảm người nhiễm COVID-19 được điều trị tốt nhất, giảm 

nguy cơ chuyển nặng và tử vong vì không được cứu, điều trị kịp thời. 

- Tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người 

dân, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo các Nghị quyết 

số 68/NQ-CP, số 105/NQ-CP, số 116/NQ-CP, số 126/NQ-CP của Chính phủ và 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn 

của các Bộ, Ngành trung ương và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Triển khai hiệu quả các giải pháp tạo việc làm, thu hút lao động tại các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 6744/KH-UBND ngày 

11/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch Thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn từ ngày 

16/12/2021 đồng bộ với Kế hoạch số 6676/KH-UBND ngày 07/12/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội trong bối 

cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

- Rà soát, bãi bỏ hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền bãi bỏ các biện pháp 

phòng, chống dịch áp dụng tại địa phương trái với chủ trương, quy định, chỉ đạo 

của Trung ương, của Tỉnh, không để ách tắc lưu thông hàng hóa, cản trở việc đi lại 

của Nhân dân và quá trình phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ, dự báo chính xác, chỉ đạo triển khai các biện 

pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với diễn biến bất thường của thiên tai, nhất là mưa 

lũ, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân. 

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố: 

- Tổng hợp, xác định rõ nhu cầu vắc-xin, thuốc điều trị COVID-19; báo cáo 

Bộ Y tế cung ứng kịp thời vắc-xin, thuốc điều trị, chủ động đề xuất thêm nguồn 

cung ứng sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch 

trên địa bàn tỉnh; căn cứ hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Y tế triển khai tiêm vắc-xin 

mũi 3 cho các đối tượng, bảo đảm khoa học, hợp lý, khẩn trương, an toàn, hiệu quả. 

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố để có phương án phối hợp, chi viện, hỗ trợ, điều phối chỉ huy phòng, chống 



dịch trong trường hợp cần thiết, nhất là ở các huyện, xã có dịch phức tạp. Chủ động 

giám sát, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp cần thiết, hiệu quả để hạn chế 

nguy cơ của sự xuất hiện biến chủng mới Omicron. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, 

ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Rà soát, tổng hợp các 

chính sách an sinh xã hội đang triển khai trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu, 

điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và đề xuất bổ sung các biện pháp 

mới cần thiết. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố: 

- Tham mưu triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về cơ chế quản 

lý, tổ chức, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 sau 

khi Chính phủ ban hành. Tham mưu thành lập và Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận.  

- Quyết liệt hơn nữa trong việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để 

đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

dân tỉnh tại Thông báo số 429/TB-VPUB ngày 14/12/2021 về cuộc họp nghe báo 

cáo tình hình thực hiện và đẩy mạnh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Ninh 

Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi tổ chức Hội thảo Quy 

hoạch tỉnh, bảo đảm đúng tiến độ được giao tại Nghị quyết 119 của Chính phủ.  

5. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, 

ngân sách nhà nước; chủ động có giải pháp khai thác hiệu quả các nguồn thu, tăng 

thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh tiết kiệm chi ở mọi cấp, mọi ngành. 

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận: Tiếp tục 

chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện các giải pháp tháo gỡ 

khó khăn, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận vốn đáp ứng yêu cầu sản xuất, 

kinh doanh. 

7. Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường:  

- Tăng cường quản lý, điều hành thị trường, bảo đảm cung ứng, lưu thông 

nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng; 

triển khai mạnh mẽ các chương trình, giải pháp thúc đẩy tiêu dùng trong tỉnh, trong 

nước, nhất là vào dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

- Khẩn trương tổ chức triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; tổ chức tăng 

cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả trên địa bàn 

tỉnh. 

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, 

ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 



- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ, phối hợp với các cơ quan chức năng, dự báo 

chính xác tình hình thiên tai, hạn hán, chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp 

phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả; theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các huyện, 

thành phố xây dựng phương án sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021-2022.  

- Chủ động chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống, không để bùng phát 

dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò. 

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, 

không khai báo và không theo quy định (IUU), xử lý nghiêm các vi phạm.  

- Phối hợp với Sở Công Thương tính toán, bảo đảm nguồn cung lương thực, 

thực phẩm trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán sắp tới; có giải 

pháp chủ động về thị trường tiêu thụ nông sản, tăng cường xúc tiến thương mại đối 

với các mặt hàng nông sản của tỉnh.  

9. Sở Xây dựng: Theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản, thường 

xuyên, chủ động cập nhật, cung cấp thông tin đến người dân, xã hội để góp phần 

hạn chế các rủi ro của thị trường bất động sản. 

10. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tục bảo đảm an toàn, thông suốt vận 

chuyển hàng hóa gắn với an toàn phòng, chống dịch, góp phần phục hồi, thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

11. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện 

Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện thời kỳ 2021- 2025, làm căn 

cứ để triển khai thực hiện các chương trình, dự án phục vụ yêu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành 

và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Tham mưu triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam 

giai đoạn 2021-2030. Chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức Chương trình 

chào Xuân 2022 đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, phát 

huy bản sắc văn hoá dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của 

Nhân dân và phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.  

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 6760/KH-UBND ngày 13/12/2021 của 

UBND tỉnh về Kế hoạch tổ chức hoạt động du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, 

đảm bảo phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, nhất là dịp Giáng 

sinh, năm mới 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Tăng cường truyền thông, xúc 

tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận trên các nền tảng số và ứng dụng công nghệ mới. 

13. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Tích cực phối hợp với ngành y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho học 

sinh trong độ tuổi bảo đảm khoa học, an toàn, hợp lý, hiệu quả. 



- Quan tâm thực hiện chuyển đổi số có hiệu quả trong giáo dục và đào tạo. 

Xây dựng, chia sẻ sử dụng các nền tảng dữ liệu, học liệu, môi trường học tập số và 

hệ thống quản trị, quản lý nhà trường, thích ứng tốt hơn trong bối cảnh dịch 

COVID-19. Chuẩn bị các phương án và giải pháp nhằm ứng phó với tình huống 

dịch COVID-19, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ 

tầng công nghệ thông tin để tổ chức dạy học trực tuyến khi cần thiết. 

14. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố: 

- Căn cứ chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tổ chức rà soát, tổng hợp đề 

xuất biên chế giai đoạn 2022-2026, trong đó có biên chế giáo viên, bảo đảm 

nguyên tắc "có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp" trên cơ sở bảo đảm quy mô 

trường lớp hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện tự chủ và xã hội hóa đơn vị sự nghiệp 

công giai đoạn 2021-2025; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2022-2026 theo tinh 

thần Nghị quyết số 19-NQ/TW. Tiếp tục tham mưu với cấp có thẩm quyền kiện 

toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Sở, ban, ngành 

thuộc tỉnh gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, siết chặt kỷ luật, kỷ cương 

trong quản lý nhà nước; tiếp tục thực hiện các quy định về nền hành chính công vụ 

minh bạch, liêm chính.  

15. Ban Dân tộc tỉnh: Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.  

16. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp chuyển đổi số, xây dựng chính quyền 

điện tử hướng tới chính quyền số; trong đó phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh để có các nhiệm vụ, giải 

pháp cụ thể triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, thuế, bảo hiểm,… 

- Tiếp tục tham mưu và thực hiện nghiêm, kịp thời việc bóc gỡ thông tin 

xuyên tạc, kích động, sai sự thật, xử lý nghiêm các vi phạm; phối hợp chặt chẽ với 

các cơ quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố liên quan chủ động cung cấp thông 

tin định hướng đúng đắn cho người dân, hạn chế tối đa những thông tin sai sự thật, 

không có kiểm chứng gây hoang mang dư luận. 

17. Bảo hiểm xã hội tỉnh: Tập trung, quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, kế 

hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Tăng cường thanh tra, kiểm tra theo 

thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ thu hồi các khoản nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm, 

bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 

18. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: 

- Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố để tuyên truyền kịp thời, chính xác chủ trương của Đảng và Nghị quyết 



số 128/NQ-CP của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh về công 

tác phòng, chống dịch COVID-19; phản ánh những chỉ đạo, biện pháp của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trái với chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh gây 

cản trở quá trình sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để kịp 

thời kiểm tra, điều chỉnh. 

- Xây dựng các chương trình, hoạt động thông tin, tuyên truyền thiết thực, 

hiệu quả về triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phản ánh 

sâu rộng các hoạt động văn hóa, công tác phòng, chống dịch COVID-19 và công 

tác bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường tuyên truyền về gương điển hình, tiêu biểu, 

những tổ chức, cá nhân, dám nghĩ, dám làm, có sản phẩm cụ thể, có kết quả rõ nét; 

tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón năm mới 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần. 

19. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công 

an tỉnh: Tăng cường công tác nắm tình hình; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi 

âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tích cực thực 

hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, 

nhất là các hành vi tín dụng đen, buôn lậu, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm, chiếm đoạt hàng cứu trợ,...; xử lý kịp thời những tiềm ẩn phức tạp về an 

ninh, trật tự. Nâng cao năng lực tác chiến không gian mạng. Tăng cường các biện 

pháp kiểm soát, quyết liệt ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi xuất, nhập cảnh trái 

phép; công tác phòng, chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là 

vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống 

dịch COVID-19./. 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực: TU, HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, TCDNC; 

- Lưu: VT. ĐN 
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