
 

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 12 năm 2021 

V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 

theo Công điện số 1988/CĐ-

BYT của Bộ Y tế.      
 

                
               Kính gửi:   

      - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

      - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 

 
 

Trên Thế giới số người mắc Covid-19 có xu hướng gia tăng trở lại, nguy 

cơ tái bùng phát làn sóng lây nhiễm mới tại nhiều nước; Tổ chức Y tế thế giới 

(WHO) đã ghi nhận biến chủng mới đáng lo ngại của virus SARS-CoV-2 gọi là 

Omicron (B.1.1.529) đến ngày 02/12/2021, biến chủng này đã xuất hiện tại 27 

quốc gia và vùng lãnh thổ. Ở nước ta chưa ghi nhận biến chủng mới Omicron, 

tuy nhiên trong thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến 

rất phức tạp trên địa bàn nhiều h, thành phố, số trường hợp nhiễm mới được phát 

hiện mỗi ngày ở mức cao. Trên địa bàn tỉnh vẫn còn phát hiện trường hợp mắc 

mới Covid-19 trong cộng đồng; các địa phương đang tập trung phấn đấu đủ điều 

kiện để chuyển sang thực hiện Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2 từ ngày 16/12/2021, quyết 

tâm không để dịch bùng phát, chủ động kiểm soát dịch để toàn tỉnh chuyển sang 

cấp độ 1. 

Thực hiện Công điện số 1988/CĐ-BYT ngày 06/12/2021 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trước biến 

chủng mới (Omicron) của vi rút Sars-CoV-2; Thông báo số 368-TB/TU ngày 

06/12/2021 của Tỉnh ủy về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các Sở, ban, ngành, địa phương: 

a) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn phụ trách, tập trung 

triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo 

số 368-TB/TU ngày 06/12/2021 và nội dung công văn số 6612/UBND-VXNV 

ngày 05/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Công điện 

1677/CĐ-TTg ngày 04/12/2021 của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.  

b) Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, 

doanh nghiệp tự giác tham gia công tác phòng chống dịch; thực hiện nghiêm 

quy định khai báo các trường hợp đến/về từ vùng dịch, tuân thủ việc xét nghiệm, 

cách ly và kiểm soát dịch theo quy định đối với từng người, gia đình, thôn xóm, 

xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp 



 

c) Tổ chức đợt cao điểm kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, trường học, cơ sở sản 

xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, bến xe, ... yêu cầu thực hiện nghiêm việc thường 

xuyên cập nhật trạng thái trên bản đồ chung sống an toàn với Covid-19; Đồng 

thời đẩy mạnh thực hiện hiệu quả nguyên tắc: 5K + vắc xin, thuốc điều trị + 

công nghệ + ý thức của nhân dân, trong đó tập trung vào các trụ cột chính: xét 

nghiệm, tiêm chủng, điều trị và nâng cao ý thức của người dân. 

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

a) Chỉ đạo chính quyền cơ sở tổ chức phối hợp với các lực lượng liên 

quan và Tổ Nhân dân tự quản tăng cường hoạt động giám sát, phòng chống dịch 

tại địa bàn, cơ sở; kiểm soát chặt chẽ người từ các địa phương khác đến, người 

đang thực hiện cách ly y tế; lấy mẫu xét nghiệm trọng điểm cho các đối tượng, 

tại các khu vực, vùng nguy cơ theo Công văn số 6484/UBND-VXNV ngày 

27/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn danh mục “vùng nguy cơ” và 

“nhóm nguy cơ” để xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 trong cộng đồng, kiểm 

soát kịp thời, hiệu quả tình hình dịch bệnh. 

b) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cách ly F1, cách ly điều trị F0 và các trường 

hợp nghi nhiễm tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện theo nội dung yêu 

cầu tại Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế, những trường 

hợp không đủ điều kiện đưa về cơ sở cách ly tập trung theo quy định, không để 

lây lan dịch bệnh. 

Rà soát, huy động bổ sung lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể đầu mối 

để đảm bảo thông tin, thực hiện đồng bộ quy trình, thủ tục cách ly F1, F0 và các 

trường hợp nghi nhiễm tại nhà; đồng thời củng cố Trạm Y tế lưu động, Tổ chăm 

sóc F0 tại nhà không để xảy ra tình trạng người bệnh không liên hệ được với cơ 

sở y tế, không được tư vấn, cấp phát thuốc điều trị. 

3. Sở Y tế:  

a) Duy trì các đội phản ứng nhanh cho công tác điều tra, giám sát, xử lý 

dịch; duy trì cơ sở điều trị và công suất giường bệnh, mở rộng tầng 3 để đảm 

bảo 100 giường điều trị hồi sức tích cực; tổ chức phân loại người bệnh theo mức 

nguy cơ để nhanh chóng đưa ra hướng xử trí phù hợp và lựa chọn nơi cư trú 

hoặc cơ sở điều trị theo mô hình tháp 3 tầng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

b) Chủ động liên hệ Bộ Y tế để tiếp nhận nguồn thuốc kháng vi rút, kịp 

thời đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân Covid-19; triển khai các giải pháp 

nâng công suất xét nghiệm RT-PCR; chỉ đạo các đơn vị sắp xếp mẫu, giao nhận 

mẫu, trả lời kết quả đúng hạn (trong vòng 24 giờ) và đảm bảo chế độ thông tin 

cho công tác giám sát, điều trị; chủ động gửi mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm biến 

chủng Omicron đến Viện Pasteur Nha Trang theo hướng dẫn của Bộ Y tế để 

thẩm định khẳng định; kịp thời cách ly y tế, xử lý triệt để ổ dịch không để lây 

lan, bùng phát trong cộng đồng. 

c) Phối hợp Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo 

đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắcxin phòng Covid-19 để đảm bảo nâng cao hơn 



 

nữa tỷ lệ bảo vệ cho người 50 tuổi, 65 tuổi trở lên và trẻ từ 12 đến 17 tuổi và 

triển khai kế hoạch tiêm bổ sung mũi 3 theo quy định; phối hợp Sở Thông tin và 

Truyền thông và các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức áp dụng có hiệu quả 

nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng. 

 Yêu cầu các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn 

trương triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- Các huyện, thành uỷ; 

- VPUB: LĐ, CV; 

- Lưu: VT, VXNV.     NNN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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