ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
Số: 6539 /UBND-VXNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 30 tháng11 năm 2021

V/v triển khai Thông báo số 366TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy
về công tác phòng, chống dịch.

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 366-TB/TU ngày 30/11/2021 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 kết luận của Thường trực Tỉnh ủy 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, đảm bảo đến ngày
15/12/2021 toàn tỉnh chuyển sang giai đoạn mới của thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo mục tiêu Tỉnh ủy đề ra.
II. Các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:
1. Về tầm soát xét nghiệm: Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành,
địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật bổ sung kế hoạch tầm soát xét nghiệm sát
hợp với tình hình; hướng dẫn các ngành, địa phương tập trung tầm soát xét
nghiệm đối với vùng nguy cơ, đối tượng nguy cơ và các hoạt động nguy cơ đảm
bảo hiệu quả, tiết kiệm; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong
truy vết, xét nghiệm.
2. Về cách ly, điều trị: Giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung nâng
cao năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19, tiếp tục giảm tỷ lệ tử vong, hạn chế
các trường hợp chuyển nặng.
Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tham mưu xây
dựng Báo cáo phân tích, đánh giá cụ thể việc thực hiện cách ly, điều trị F1, F0
tại nhà, trường hợp đảm bảo các điều kiện an toàn thì đề xuất tiến hành mở rộng,
trong đó lưu ý điều kiện để mở rộng: (1) Năng lực quản lý, giám sát của chính
quyền địa phương và chăm sóc, theo dõi của y tế cơ sở (trong đó có thuốc điều
trị); (2) ý thức thực hiện quy định cách ly, điều trị tại nhà của người dân và các
điều kiện cơ sở vật chất để cách ly, điều trị.
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3. Về đầu tư trang thiết bị y tế và vật tư, sinh phẩm, thuốc điều trị bệnh
nhân Covid-19:
- Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương rà soát có
kế hoạch, phương án mua sắm cụ thể với từng cấp độ dịch đảm bảo chặt chẽ, tiết
kiệm, hiệu quả, đúng quy định, kịp thời đáp ứng tình huống phát sinh.
- Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo kế
hoạch được duyệt tổ chức thanh tra, kiểm tra việc mua sắm nêu trên, kịp thời
chấn chỉnh, xử lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
4. Về công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19:
- Giao Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh hoàn
thành tiêm mũi 2 cho cho người dân thuộc đối tượng tiêm chủng; hoàn thành
tiêm mũi 1 cho lứa tuổi từ 12-17 tuổi theo kế hoạch đảm bảo an toàn. Rà soát
xây dựng kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em từ 06-12 tuổi và tiêm mũi 3 cho
trường hợp đủ thời gian theo quy định.
- Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế rà soát, đánh giá, tham
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời khen thưởng, động viên các địa phương triển
khai thực hiện sớm đạt tỷ lệ tiêm chủng theo kế hoạch (như huyện Ninh Hải,
Ninh Sơn); đồng thời đôn đốc, nhắc nhở và phê bình các địa phương có tiến độ
tiêm chủng chậm.
5. Về dự thảo các Kế hoạch: giao các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh các kế hoạch
(gồm:(1) Kế hoạch Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2; (2) 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; (3) Kế hoạch Phương án tổ chức dạy học trực tiếp đảm bảo an
toàn trong phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại trường; (4) Kế
hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19); những kế hoạch chưa gửi lấy ý
kiến góp ý của các ngành, địa phương (bằng văn bản), tổ chức gửi lấy ý kiến và
khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh chậm nhất đến 11h00’ ngày
02/12/2021 để xem xét, trình xin ý kiến tại cuộc họp Ban thường vụ Tỉnh ủy vào
ngày 03/12/2021.
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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