ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
Số: 45 /UBND-VXNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 05 tháng 01 năm 2022

V/v triển khai Thông báo số 386TB/TU của Tỉnh ủy về công tác
phòng, chống dịch Covid-19.

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 386-TB/TU ngày 31/12/2021 của
Thường trực 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. Giao các Sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn
tỉnh và UBND các huyện, thành phố; theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ
động bám sát nội dung Thông báo nêu trên để triển khai thực hiện có hiệu quả
nhiệm vụ, mục tiêu kép trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch Covid-19 giai đoạn 2 theo Kế hoạch số 6744/KH-UBND ngày
11/12/2021 của UBND tỉnh đạt hiệu quả cao nhất, kiểm soát dịch bệnh, duy trì
cấp độ dịch của Tỉnh cấp độ 1, không để nâng cấp độ dịch. Qua quá trình thực
hiện, từng ngành, từng cấp tiếp tục rà soát các quy định nêu tại Kế hoạch số
6744/KH-UBND để đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2,
đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.
II. Các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Dự báo công tác
phòng, chống dịch thời gian đến còn nhiều khó khăn, nhất là theo chỉ đạo của
Chính phủ biến chủng mới Omicron của virút Sars-CoV-2 diễn biến rất phức
tạp, vì vậy yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục xác định công tác phòng, chống
dịch là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung các nội dung sau:
1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương:
- Khẩn trương rà soát, xây dựng kịch bản ứng phó với biến chủng mới
Omicron của virút Sars-CoV-2 ở nhiều cấp độ, không để bị động, bất ngờ khi có
tình huống xảy ra, trong kịch bản cần chú ý về bố trí lực lượng, chuẩn bị thuốc
điều trị, vật tư, thiết bị y tế, nâng cao năng lực điều trị; tham mưu Ủy ban nhân
dân tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.
- Tham mưu tổng kết toàn diện công tác phòng, chống dịch trong năm
2021, tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm,
xác định nguyên nhân; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những nhiệm
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vụ, giải pháp thực hiện tiếp theo ứng phó hiệu quả với chủng mới của virút
SAR-COV-2; hoàn thành trước ngày 15/01/2022.
- Về thực hiện xét nghiệm, tầm soát, giám sát: Sở Y tế hướng dẫn các
ngành, địa phương tập trung thực hiện xét nghiệm tầm soát có trọng tâm, trọng
điểm; coi trọng công tác giám sát dịch bệnh, tăng cường công tác phối hợp giữa
Trung tâm kiểm soát bệnh tật, cơ sở y tế với Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật
tự để giám sát chặt chẽ người từ bên ngoài về địa phương, nhất là trong dịp lễ,
tết để kịp thời phát hiện các ca nhiễm liên quan chủng mới Omicron của virút
Sars-CoV-2; khi phát hiện phải truy vết, cách ly ngay, sớm điều trị để không gây
quá tải cho các cơ sở y tế.
- Về công tác điều trị: Sở Y tế rà soát, chỉ đạo chuẩn bị tốt các vật tư, thiết
bị y tế, cơ số thuốc điều trị, tăng cường công tác tư vấn chăm sóc sức khỏe để
người dân chủ động khi có tình huống xảy ra.
2. Giao UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các
cơ quan liên quan:
- Tiếp tục tăng cường tiêm chủng vắcxin phòng ngừa Covid-19, phải
nhanh hơn, tích cực hơn; quyết tâm hoàn thành tiêm mũi 3 cho các đối tượng
nguy cơ cao trong thời gian sớm nhất, đồng thời mở rộng tiêm mũi 03 cho các
đối tượng ưu tiên còn lại đảm bảo an toàn. Các trường hợp chưa tiêm chủng,
tiêm không đủ liều theo quy định, có giải pháp chỉ đạo thực hiện đạt mục tiêu
tiêm vắc xin phòng Covid-19 đã đề ra đảm bảo an toàn cao nhất.
- Tiếp tục đánh giá hiệu quả của Tổ giám sát cộng đồng phối hợp với tổ
giám sát y tế, y tế lưu động trong giám sát – điều trị người nhiễm Covid-19 ở
các địa phương; có phương hướng, giải pháp thực hiện hiệu quả việc cách ly,
giám sát, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.
- Tăng cường kiểm soát, hạn chế các hoạt động tập trung đông người
không cần thiết trong dịp lễ, tết sắp đến, cần thiết áp dụng các biện pháp quản lý
ở mức độ cao hơn.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, động viên tư tưởng lực lượng tuyến
đầu phòng chống dịch; vận động, nâng cao ý thức của người dân, tạo sự đồng
thuận và chấp hành nghiêm các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch linh
hoạt, hiệu quả trong tình hình mới.
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

CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam
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