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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /UBND-VXNV 

V/v thực hiện Công điện số 

755/CĐ-TTg ngày 

25/8/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về phòng, 

chống dịch Covid-19. 

               Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2022 

 
     Kính gửi:   

        - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

        - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

        - Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

        - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương triển 

khai, thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các 

đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức quán 

triệt các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp duy trì thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, 

giám sát, phát hiện sớm, thông tin báo cáo ngay những trường hợp mắc hoặc nghi 

ngờ mắc Covid-19 để cách ly, theo dõi, điều trị, đảm bảo an toàn cho các hoạt 

động của cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, không để lây nhiễm ra ngoài 

cộng đồng. Cơ quan, đơn vị, địa phương nào không kịp thời kiểm soát, để dịch 

bệnh bùng phát trên diện rộng phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. 

2. Sở Y tế: 

- Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, bám sát diễn biến, tình hình dịch 

bệnh, nhất là sự xuất hiện của các biến chủng mới, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, 

triển khai các giải pháp ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả; Theo dõi, đôn đốc 

các đơn vị, địa phương triển khai các giải pháp tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm 

bảo tiến độ mũi tiêm cho các nhóm đối tượng; Điều phối, sử dụng kịp thời, hiệu 

quả số vắc xin phòng Covid-19 được phân bổ. 

- Tổ chức rà soát thuốc, vật tư, thiết bị cho công tác theo dõi, điều trị Covid-

19 tại cộng đồng và tại cơ sở điều trị Covid-19 tại các tuyến, sẵn sàng cơ sở điều 

trị và giường hồi sức cho bệnh nhân nặng, nguy kịch. Tổng hợp, đề xuất nhu cầu 

cung ứng phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Rà soát, duy trì kế hoạch điều phối, điều trị theo mô hình tháp 3 tầng và 

theo dõi, điều trị tại cộng đồng, điều chuyển phù hợp với tình hình dịch bệnh, mục 

tiêu giảm tải y tế, giảm thiểu tử vong. 
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3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các 

cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, 

tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, 

chống dịch, tích cực tiêm vắc xin phòng Covid-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và 

cộng đồng. 

4. Sở Tài chính cân đối ngân sách, phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND 

tỉnh tổ chức mua sắm, chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, sẵn sàng 

đáp ứng kịp thời cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. 

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

- Tiếp tục triển khai các lực lượng trên địa bàn đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà 

từng người để khẩn trương hoàn thành các mũi tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 

các đối tượng theo chỉ tiêu kế hoạch đã được giao, đặc biệt những nơi tiêm chưa 

đạt chỉ tiêu về tỷ lệ mũi 2 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 3, mũi 4 

cho người từ người 18 tuổi trở lên thuộc diện ưu tiên. 

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát số liệu nhóm đối tượng 

cần tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn quản lý, gồm (1) người từ 50 tuổi 

trở lên; (2) người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch; (3) người từ 18 tuổi trở 

lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm Covid-19 (cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu 

gồm lực lượng công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao 

thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở du 

lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, công nhân, các khu công nghiệp); Tổng 

hợp, số liệu từng thôn, khu phố, gửi về Sở Y tế trước ngày 10/9/2022 để tổng hợp 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Rà soát, tổng hợp số Trạm Y tế lưu động đã được UBND huyện thành lập 

theo Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế, số Tổ chăm sóc 

người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng theo Quyết định số 4349/QĐ-BYT ngày 

10/9/2021 của Bộ Y tế; Theo đó huy động lực lượng, thành lập bổ sung để đảm 

bảo tỷ lệ sẵn sàng quản lý, chăm sóc cho 500 người mắc Covid-19/10.000 dân 

(theo Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế). Thống kê danh 

sách Trạm Y tế lưu động, Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng, gửi 

về Sở Y tế trước ngày 10/9/2022, để tổng hợp, bố trí kế hoạch điều phối, điều 

chuyển nhân lực, vật tư, thiết bị phục vụ kịp thời cho công tác điều trị Covid-19 tại 

cộng đồng và cơ sở điều trị các tuyến phù hợp khi có yêu cầu. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:               KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH 

- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);   
- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- BCĐ phòng chống dịch;   

- TTKSBT;   
- VPUB: LĐ;        
- Lưu: VT, VXNV.    

 
 

                                                                                       Nguyễn Long Biên 
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