
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số:        /UBND-VXNV     Ninh Thuận, ngày       tháng  8 năm 2022 

V/v tiếp tục thực hiện có 

hiệu quả công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 theo 

Thông báo số 246/TB-

VPCP của Văn phòng 

Chính phủ. 

 

                                          
                                             Kính gửi: 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

và các tổ chức chính trị - xã hội; 

- Công an tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Dự báo tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó 

lường, khó dự đoán với sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới. Theo Bộ Y tế, 

hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang có chiều hướng gia tăng số ca mắc trên 

thế giới và tại Việt Nam; Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện các biến thể phụ 

mới của biến thể Omicron (BA.4, BA.5, BA.2.74, BA.2.12.1) với khả năng lây 

nhanh, số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại và có thể gây quá tải hệ 

thống y tế; Riêng trong ngày 17/8/2022 cả nước có 2.814 ca Covid-19, số ca 

nặng tăng vọt, có 3 trường hợp tử vong.  

Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, dịch bệnh Covid-19 cơ bản kiểm soát. Tuy 

nhiên thỉnh thoảng vẫn còn phát hiện một số trường hợp mắc mới là những 

người từ các tỉnh, thành phố khác đến về tỉnh. Tiến độ tiêm phòng vắc xin 

Covid-19 chưa đạt chỉ tiêu theo yêu cầu đề ra, trong đó tỷ lệ cho các nhóm trẻ 

theo kế hoạch còn ở mức thấp (tính đến ngày 19/8/2022: nhóm trẻ từ 5-12 tiêm 

mũi 2 trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm chỉ đạt 62,4%, huyện 

Ninh Phước là 80%; huyện Thuận Nam là 81,1% và nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi 

tiêm mũi 3 trên địa bàn huyện Bác Ái chỉ đạt 20,9%, huyện Ninh Sơn chỉ đạt 

25,7%). 

Thực hiện Thông báo số 246/TB-VPCP ngày 12/8/2022 của Văn phòng 

Chính phủ về Kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 

tại Phiên họp thứ 16 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 

trực tuyến với các địa phương; Công văn số 4322/BYT-CNTT ngày 12/8/2022 

của Bộ Y tế về việc đôn đốc thực hiện cập nhật, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng 

Covid-19; đồng thời để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 
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1. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về phòng, chống dịch đã được ban hành, nhất là thực hiện Nghị quyết 

số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thường trực 

Tỉnh ủy tại Công văn số 2819-CV/TU ngày 25/7/2022 về việc thực hiện Thông 

báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, 

chống dịch Covid-19 và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình 

phòng, chống dịch Covid-19; Tiếp tục khẳng định và quán triệt các quan điểm 

chỉ đạo: (1) Kiên quyết, kiên trì, kiên định kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả để 

góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội; (2) 

Đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết; (3) Phòng bệnh hơn 

chữa bệnh, phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; (4) Tiêm chủng vắc xin phòng 

ngừa dịch bệnh là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân; tổ 

chức đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để vận động tiêm vắc xin và 

phòng, chống dịch.  

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức rà soát, khắc 

phục ngay tình trạng lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thỏa mãn với những kết quả 

bước đầu đạt được; Tổ chức phân công trách nhiệm, nắm chắc tình hình, diễn 

biến dịch bệnh; đánh giá nghiêm túc, thực tế, khách quan về tình hình dịch bệnh; 

Chủ động thực hiện các biện pháp giám sát, phòng chống dịch trên các lĩnh vực, 

địa bàn thuộc thẩm quyền phụ trách, đảm bảo mục tiêu: (1) Không để dịch bệnh 

bùng phát trở lại; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm 

nếu để dịch bệnh bùng phát trở lại; (2) Hoàn thành việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho 

các đối tượng chỉ định trên 18 tuổi; tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và 

mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022; (3) Bảo đảm đủ 

thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế cho phòng, chống dịch bệnh nói 

chung và phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng. 

 3. Sở Y tế: Theo dõi sát tình hình dịch bệnh; Phối hợp các cơ quan, đơn 

vị, địa phương thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch khi có sự xuất hiện ca 

mắc Covid-19; Hướng dẫn, hỗ trợ công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh; Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các điểm tiêm chủng trên địa bàn 

tỉnh thực hiện việc cập nhật và “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 theo 

quy trình, hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Y tế; Chỉ đạo các đơn vị tiến hành đấu 

thầu mua sắm bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế 

phục vụ công tác phòng, chống dịch và công tác khám, chữa bệnh; Thực hiện 

chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ các trường hợp mắc Covid-19 theo quy định; 

tổng hợp đánh giá cấp độ dịch, để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng, 

chống dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP. 

4. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm khi để dịch 

bùng phát và chịu trách nhiệm khi chưa hoàn thành các mũi tiêm vắc xin cho các 

đối tượng theo chỉ tiêu kế hoạch trên địa bàn phụ trách; Tăng cường lãnh đạo, 

chỉ đạo, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, thể hiện trách nhiệm và hành 

động trong phòng, chống dịch bệnh;  
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Huy động nhân lực, khẩn trương tổ chức rà soát từng đối tượng, tổ chức 

đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để vận động tiêm vắc xin và phòng 

Covid-19 cho các nhóm đối tượng, đặc biệt phải đảm bảo hoàn thành việc tiêm 

mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng chỉ định trên 18 tuổi và mũi 2 cho trẻ em từ 5 

đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022; Theo đó đối chiếu danh sách người tiêm 

các mũi tiêm vắc xin phòng Covid-19 nhưng chưa được cập nhật, cập nhật sai 

thông tin với dữ liệu quốc gia, phối hợp với các lực lượng ở cơ sở thôn, khu phố, 

đơn vị, doanh nghiệp xác minh, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 trên địa 

bàn phụ trách; Định kỳ báo cáo kết quả xử lý đối với dữ liệu tiêm chủng Covid-

19 chưa được cập nhật, cập nhật sai, gửi về Sở Y tế trước ngày 03 hàng tháng để 

tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Y tế. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ động phối hợp với Sở Y tế và các địa 

phương tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em lứa tuổi học sinh trên 

địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và giáo viên đến trường 

trong năm học mới; tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 

năm 2022 trong các trường học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

chỉ đạo của UBND tỉnh. 

 6. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh giải quyết hồ sơ các gói thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị kịp 

thời, đúng quy định; Hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong mua 

sắm, đấu thầu; Cân đối ngân sách, đảm bảo tài chính, hậu cần phòng, chống 

dịch. 

 7. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với các các cơ quan truyền 

thông đại chúng trên địa bàn tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở tập trung triển khai 

đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, 

nhận thức của người dân và các cấp, các ngành trong phòng, chống dịch. 

 8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan và địa phương tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai các 

chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh 

hưởng do dịch Covid-19, … theo các văn bản quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của 

Chính phủ và các văn bản triển khai của UBND tỉnh. 

 9. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn tiêu chí khen 

thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh năm 2022. 

10. Công an tỉnh: Phối hợp Sở Y tế và các đơn vị, địa phương tổ chức 

“làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Bộ Y 

tế tại Công văn số 4322/BYT-CNTT ngày 12/8/2022, đặc biệt các đối tượng có 

thông tin CCCD/CMND nhưng sai thông tin (họ tên, ngày sinh, thông tin 

khác...) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an 

toàn, an ninh, an dân trong phòng, chống dịch bệnh và ngăn chặn, đấu tranh kịp 

thời, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, xuyên tạc, thông tin sai sự thật. 
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11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính 

trị - xã hội: Tiếp tục triển khai vận động các nguồn lực cho phòng, chống dịch 

theo chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai 

hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực triển khai các giải 

pháp phòng, chống dịch và chủ động tham gia tiêm vắc xin Covid-19. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

khẩn trương triển khai thực hiện nội dung Văn bản này. Giao Sở Y tế hướng 

dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; rà soát giải quyết kịp thời những khó 

khăn, vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền 

để kịp thời giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV. NNN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Long Biên 
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