
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
 

Số:          /UBND-VXNV 
 

V/v triển khai các Thông báo của 

Tỉnh ủy về công tác phòng, chống 

dịch Covid-19. 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ninh Thuận, ngày        tháng     năm 2021 

                         

 

     

Kính gửi:  

 

 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố.   

 
 

Trên cơ sở Báo cáo số 119/BC/BTGTW ngày 07/12/2021 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về kết quả thực hiện Thông báo Kết luận số 172-TB/TW của 

Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đợt dịch thứ tư); 

Thực hiện Thông báo kết luận số 372-TB/TU ngày 15/12/2021 của 

Thường trực Tỉnh ủy và Thông báo kết luận số 374-TB/TU ngày 17/12/2021 của 

Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19, 

(gửi kèm các 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 các văn bản 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 từ ngày 16/12/2021. Trên cơ sở những kết 

quả đạt được, bài học kinh nghiệm, các ngành, các cấp trong thời gian tới cần 

phát huy cao tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm cao triển khai thực hiện giai 

đoạn 2 kể từ ngày 16/12/2021 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: 

1. Về công tác tiêm vắc xin:  

Tiếp tục tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và kịp thời hoàn 

thành việc nhập dữ liệu tiêm chủng lên hệ thống theo quy định; phải quyết tâm 

hoàn thành tiêm đủ mũi 2 cho người dân trên 18 tuổi đạt 100% trong năm 2021 

(trừ các trường hợp không tiêm được); đẩy nhanh tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12-
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17 tuổi; có kế hoạch tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi và tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại 

cho lực lượng tuyến đầu, tham gia chống dịch và những đối tượng nguy cơ cao 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Giao Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan 

triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên. Trong đó các địa phương khẩn trương rà 

soát, lập danh sách chi tiết các trường hợp người dân trên 18 tuổi cư trú tại địa 

bàn quản lý chưa tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 (cụ thể về thông tin cá 

nhân và lý do chưa tiêm chủng), gửi về Sở Y tế trước ngày 20/12/2021 để xem 

xét cử bác sỹ trực tiếp tư vấn, giải thích và vận động tham gia tiêm chủng càng 

sớm càng tốt, nhất là các trường hợp người cao tuổi ngại tiêm hoặc từ chối tiêm. 

Đối với việc tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III, vắc xin S-

268019 phòng Covid-19 của Nhật Bản trên địa bàn tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh 

đã có văn bản thống nhất việc tham gia chương trình thử nghiệm theo đề nghị 

của Bộ Y tế. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và 

các cơ quan liên quan, bám sát hướng dẫn của Bộ Y tế để triển khai thực hiện 

đảm bảo các yêu cầu theo quy định và tuyệt đối an toàn. 

2. Về thực hiện xét nghiệm:  

Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp … tiếp tục thực hiện xét nghiệm tầm soát có trọng tâm, trọng điểm; đồng 

thời đẩy mạnh việc xã hội hóa tham gia xét nghiệm và cung ứng dịch vụ, thiết 

bị, vật tư phòng, chống dịch; các cơ quan y tế của nhà nước tập trung xét nghiệm 

khẳng định đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương tham 

mưu xây dựng quy định quản lý nhà nước về việc các cơ sở y tế tư nhân tham 

gia phòng chống Covid-19, như: tham gia bán các thiết bị xét nghiệm, thuốc 

điều trị Covid-19; hỗ trợ thông tin điểu trị cho người dân...; trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh trước ngày 30/12/2021.  

3. Về công tác điều trị: Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, địa 

phương triển khai các nhiệm vụ sau: 

- Tiếp tục nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19 và hoạt động của 

các cơ sở y tế, nhất là y tế cơ sở trong chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại 

nhà; rà soát, chuẩn bị các phương án, kịch bản bảo đảm các điều kiện về nhân 

lực y tế, vật tư trang thiết bị phòng chống dịch trong trường hợp dịch bùng phát, 

có diễn biến xấu nhất. 

- Đẩy mạnh huy động xã hội hóa tham gia các phòng, chống dịch và chăm 

sóc bệnh nhân Covid-19; nhất là khuyến khích cơ sở y tế tư nhân tham gia cung 

ứng thuốc điều trị Covid-19, dụng cụ, thiết bị xét nghiệm, thông tin, tuyên 

truyền để đơn vị, doanh nghiệp, người dân chủ động trong phòng, chống dịch. 

- Tổ chức đánh giá tổng kết các mô hình hiệu quả trong công tác điều trị 

Covid-19, trong đó làm rõ: phương thức tổ chức phân tầng hợp lý, hiệu quả, phù 

hợp với điều kiện của tỉnh; chiến lược ôxi, thuốc điều trị; hệ thống kiểm soát, hỗ 

trợ công tác điều trị; sử dụng công nghệ thông tin, trạm y tế lưu động; mối quan 
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hệ giữa các tổ chăm sóc, điều trị, hỗ trợ cộng đồng, tổ lưu động...; báo cáo, đề 

xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/12/2021 để chỉ đạo nhân rộng các mô 

hình hiệu quả. 

- Về đề xuất của ngành y tế xử lý các trường hợp từ chối tiêm vắc xin thì 

phải chi trả chi phí điều trị khi mắc Covid-19: giao Sở Y tế tiếp tục nghiên cứu 

kỹ tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bám sát xin ý kiến của Bộ Y tế 

và cân nhắc kỹ các điều kiện để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; báo cáo 

chi tiết, cụ thể và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định phải đảm 

bảo sự đồng thuận của người dân và có đủ khoảng thời gian để tuyên truyền vận 

động trước khi áp dụng. Thời gian báo cáo, đề xuất trước ngày 30/12/2021. 

4. Về kiểm soát dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng: 

Các ngành, các cấp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tăng cường giám sát, 

kiểm soát các hoạt động có nguy cơ; cảnh giác, phòng ngừa tình huống tái phát 

dịch trong cộng đồng nhất là dịp lễ Giáng sinh, năm mới. Đẩy mạnh tuyên tuyền 

nâng cao ý thức của doanh nghiệp, người dân trong phòng, chống dịch Covid-

19; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch; đặc 

biệt là chủ động tham gia tiêm vắc xin, thực hiện tốt 5K; khi thực hiện cách ly y 

tế phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống lây nhiễm theo quy định. 

Giao các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, 

giám sát việc chấp hành công tác phòng, chống dịch, nhất là quy định 5K trong 

toàn xã hội; kịp thời cách ly y tế, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng 

phát trong cộng đồng. UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, 

giám sát công tác phòng, chống dịch toàn diện trên địa bàn quản lý. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 6809/UBND-VXNV ngày 

15/12/2021 về thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 khi 

tổ chức các hoạt động, sự kiện chính trị có tập trung đông người. Giao Sở Nội 

vụ chủ trì, thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các 

cơ quan, đơn vị Nhà nước.  

5. Về công tác thông tin, tuyên truyền: 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn các cơ quan thống 

tấn, báo chí và các cơ quan, đơn vị, địa phương theo nhiệm vụ được giao đẩy 

mạnh thông tin, truyền thông đầy đủ, kịp thời về tình hình và công tác phòng, 

chống dịch trên địa bàn tỉnh, không tạo tâm lý hoang mang, lo lắng mà thắt chặt 

các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch, nhưng cũng tuyệt đối không chủ 

quan, lơ là trong thực hiện biện pháp phòng, chống dịch; vận động người dân 

nâng cao nhận thức về thực hiện quy định phòng, chống dịch trong tình hình 

mới và các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, từ đó tự 

giác thực hiện nghiêm quy định 5K, tiêm vắc xin phòng dịch và đồng thuận cao 

việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tuyên truyền, 

động viên lực lượng tuyến đầu, những cá nhân điển hình, cách làm hay, mô hình 

hiệu quả trong kiểm soát, giám sát phòng, chống dịch Covid-19. 
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- Giao Sở Y tế chủ trì, kịp thời nắm tình hình tư tưởng của nhân viên 

ngành y tế, từ đó có giải pháp động viên lực lượng, đội ngũ cán bộ, nhân viên 

ngành y tế tiếp tục yên tâm công tác. 

6. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, 

thành phố tiếp tục rà soát, thực hiện tốt các chế độ chính sách hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.  

7. 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:  

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát, nghiên cứu để 

tiến hành thí điểm mở cửa du lịch ở một số điểm, đảm bảo đủ điều kiện; trong 

đó phải kiểm soát được du khách, nhân viên phục vụ và các hoạt động du lịch, 

gắn với tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm để nhân rộng.  

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động triển khai kế hoạch đi học cho học 

sinh, nơi nào đủ điều kiện (tiêm vắcxin đủ 2 mũi, qua 14 ngày) thì tổ chức học 

trực tiếp trước; nghiên cứu tổ chức thí điểm về quy trình, quy định vận hành xử 

lý tình huống … để rút kinh nghiệm, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, mở rộng, lâu 

dài. 

8. Về ban hành chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khi chuyển sang giai 

đoạn mới: Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương 

tham mưu xây dựng dự thảo văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh trong ngày 17/12/2021 để trình Ban thường vụ ký ban 

hành văn bản chỉ đạo. 

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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