
ỦY BAN NHÂN DÂN 

    TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /KH-UBND                     Ninh Thuận, ngày       tháng  01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 
 

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, Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: Đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 năm 2021, triển khai có hiệu quả Kế hoạch ứng phó với các tình 

huống của dịch và biến chủng mới (Omicron) của virút SAR-COV-2, giảm thiểu 

tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đến sức khỏe người dân, ổn định đời sống và 

đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu: Phân tích kết quả, ưu điểm đạt được, những hạn chế, khuyết 

điểm, xác định nguyên nhân; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những 

nhiệm vụ, giải pháp ứng phó với chủng mới của virút SAR-COV-2 và các biện 

pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị 

quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. 

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

1. Nội dung:  

- Tình hình dịch bệnh Covid-19; Kết quả triển khai, thực hiện các hoạt 

động và mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan; 

khó khăn, vướng mắc và bài học kinh nghiệm. 

- Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích; có nhiều đóng 

góp, ủng hộ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Dự báo tình hình và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới. 

- Những kiến nghị, đề xuất. 

(Nội dung chương trình cụ thể theo phụ lục đính kèm) 

2. Phương pháp: Tổ chức tập trung trực tiếp tại tỉnh và tại 07 huyện, 

thành phố. 

 



3. Thời gian và địa điểm thực hiện: 

- Hội nghị tại tỉnh: Dự kiến ngày 18/01/2022, tại Hội trường Sở Y tế. 

- Hội nghị tại 07 huyện, thành phố: Hoàn thành trước ngày 30/01/2022; 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động lập kế hoạch, tổ chức thực hiện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Sở Y tế tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 năm 2021 và dự báo tình hình, dự kiến những nhiệm vụ trọng tâm 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh 

và các nội dung liên quan khác (Giấy mời, Bài phát biểu …); trình UBND tỉnh 

trước ngày 13/01/2022. 

2. Các sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố chuẩn bị báo 

cáo tham luận theo phân công tại nội dung chương trình hội nghị đính kèm, gửi 

về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh (Sở Y 

tế) trước ngày 12/01/2021. 

3. Sở Nội vụ tổng hợp, xem xét, thẩm định, đề nghị UBND tỉnh khen 

thưởng, động viên tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng 

chống dịch Covid-19. 

4. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh kế hoạch kinh phí tổ chức hội nghị 

tổng kết phòng, chống dịch Covid-19. 

5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động lập kế hoạch và tổ chức 

hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch trên địa bàn phục trách, báo cáo 

kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 31/01/2022./. 

(Kèm chương trình Hội nghị tổng kết) 

 
 

 Nơi nhận:              KT. CHỦ TỊCH 

- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);                                                            PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 

- Các huyện, thành ủy; 

- VPUB: LĐ, CV;    

- Lưu: VT, VXNV.   NNN 

 

 
                                                                             Nguyễn Long Biên 

 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ  

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 NĂM 2021 

CỦA TỈNH NINH THUẬN 

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày       /01/2022  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

 

Thời gian Nội đung Thực hiện 

08g00-8g10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban Tổ chức 

08g10-8g20 Phát biểu khai mạc hội nghị Lãnh đạo 

UBND tỉnh 

08g20-8g40 Báo cáo tóm tắt kết công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 năm 2021 và phương hướng, 

nhiệm vụ ứng phó với các tình huống của 

dịch bệnh do biến chủng mới (Omicron) của 

virút SAR-COV-2 trên địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế 

08g40-8g50 Báo cáo tham luận chuyên đề 1: 

Triển khai thực hiện “03 vòng” kiểm soát 

dịch trên địa bàn huyện Thuận Nam. 

UBND huyện 

Thuận Nam 

08g50-09g00 Báo cáo tham luận chuyên đề 2: 

Tổ chức, quản lý cách ly tập trung kiểm soát 

dịch Covid-19. 

Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

09g00-09g10 Báo cáo tham luận chuyên đề 3: 

Công tác giám sát, kiểm soát phòng chống 

dịch Covid-19 trong lĩnh vực giao thông vận 

tải trên địa bàn tỉnh. 

Sở Giao thông 

Vận tải 

09g10-09g20 Báo cáo tham luận chuyên đề 4: 

Công tác quản lý, cách ly F1, F0 tại nhà trên 

địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

UBND thành 

phố Phan Rang - 

Tháp Chàm 

09g20-09g30 Báo cáo tham luận chuyên đề 5: 

Công tác xét nghiệm giám sát trọng điểm để 

kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 

09g30-09g40 Báo cáo tham luận chuyên đề 6: 

Các giải pháp giảm thiểu tử vong do Covid-

19 và công tác phân loại nguy cơ, phân tầng 

thu dung, điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

09g40-09g50 Báo cáo tham luận chuyên đề 7: 

Công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-

19 trên địa bàn huyện Ninh Hải. 

UBND huyện 

Ninh Hải 

09g50-10g00 Báo cáo tham luận chuyên đề 8: 

Tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp 

thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện Thuận Bắc. 

UBND huyện 

Thuận Bắc 

10g00-10g10 Báo cáo tham luận chuyên đề 9: Sở Văn hóa, 



Thời gian Nội đung Thực hiện 

Tình hình, kết quả triển khai các hoạt động du 

lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, đảm bảo 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh. 

Thể thao và Du 

lịch 

10g10-10g20 Báo cáo tham luận chuyên đề 10: 

Tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ cho 

người dân, doanh nghiệp do ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid-19.  

Sở Lao động, 

Thương binh và 

xã hội 

10g20-10g30 Báo cáo tham luận chuyên đề 11: 

Công tác triển khai ứng dụng công nghệ 

thông tin trong các hoạt động phòng chống 

dịch Covid-19. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

10g30-10g50 Thảo luận chung Toàn thể 

10g50-11g00 Công bố kết quả thi đua, khen thưởng công 

tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021. 

Sở Nội vụ 

11g00-11g15 Trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong công tác phòng 

chống dịch Covid-19. 

Lãnh đạo 

UBND tỉnh 

11g15-11g30 Phát biểu tổng kết, chỉ đạo Hội nghị Lãnh đạo 

UBND tỉnh 
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