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TỈNH NINH THUẬN 
 

Số:          /UBND-VXNV 
 

V/v triển khai Thông báo số 359-

TB/TU của Ban thường vụ Tỉnh 

ủy về công tác phòng, chống dịch. 

   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.   

 
 

Thực hiện Thông báo kết luận số 359-TB/TU ngày 23/11/2021 của Ban 

Thường vụ 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 

01/12/2021 toàn tỉnh chuyển sang giai đoạn mới của thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo mục tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

đề ra. 

II. Nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

1. Giao Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao khẩn trương triển khai: 

- Tập trung tầm soát xét nghiệm đối với vùng nguy cơ, đối tượng nguy cơ 

và các hoạt động nguy cơ; thực hiện xác định phạm vi khoanh vùng phong tỏa 

trên diện hẹp phải chặt chẽ, phù hợp với địa bàn dân cư và trên cơ sở năng lực 

kiểm soát dịch tại cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

truy vết các trường hợp tiếp xúc với người nghi nhiễm.  

- Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19; đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư, bổ sung trang thiết bị, vật tư y tế điều trị bệnh nhân 

Covid19, nhất là hệ thống Oxy tuyến cơ sở và bảo đảm cơ số thuốc điều trị dự 

phòng đáp ứng yêu cầu cách ly, điều trị F0 tại nhà; tăng cường liên kết, thành 

lập các nhóm điều trị từ xa; huy động cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh 

nhân Covid-19.  

- Tập trung đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn và 

tiêm đủ 02 mũi cho người dân thuộc đối tượng tiêm chủng từ nay đến ngày 
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01/12/2021; khẩn trương tổ chức tiêm chủng cho độ tuổi từ 12-17 tuổi, đảm bảo 

các điều kiện an toàn.  

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, 

thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trở lại tại các cơ sở giáo dục đảm 

bảo an toàn, có lộ trình cụ thể; mở từ vùng an toàn và đảm bảo tiêm mũi 1 đủ 14 

ngày theo thứ tự ưu tiên tiêm vắc xin cho các lứa tuổi; báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 27/11/2021.  

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối liên thông 

phần mềm ứng dụng để hỗ trợ công tác tầm soát xét nghiệm, truy vết điều tra 

dịch tễ, tiêm vắc xin, khai báo y tế và khám chữa bệnh.  

4. Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trong 

lãnh đạo, chỉ đạo kiểm soát phòng, chống dịch tại từng cơ quan, đơn vị.  

Giao Sở Nội vụ chủ trì, thường xuyên rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ 

đạo bổ sung, điều chỉnh quy định, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá cơ quan, đơn vị 

an toàn phòng, chống dịch. Đồng thời Sở Nội vụ làm đầu mối kiểm tra, giám sát 

việc kiểm soát phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, báo 

cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý những cơ quan, đơn vị vi phạm quy định, làm lây 

lan dịch bệnh. 

5. Giao các Sở, ngành, địa phương căn cứ diễn biến dịch bệnh và các quy 

định, chủ trương, định hướng trên từng ngành, lĩnh vực; báo cáo đánh giá kết 

quả thực hiện giai đoạn 1 của thích ứng an toàn linh hoạt (từ ngày 21/10 đến 

ngày 31/11/2021) và đề xuất các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt trong giai 

đoạn 2 (để áp dụng sau ngày 01/12/2021), cụ thể như sau:  

- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá 

thật sâu kỹ kết quả thực hiện quy định thích ứng linh hoạt và các điều kiện an 

toàn cho sản xuất, kinh doanh, hoạt động của cơ sở sản xuất, nhà máy… trong 

giai đoạn 1; nêu rõ các vấn đề tồn tại, hạn chế phát sinh quá trình thực hiện, trên 

cơ sở đó đề xuất giải pháp về hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong giai đoạn 2. 

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh đánh giá thật 

sâu kỹ kết quả thực hiện quy định thích ứng linh hoạt và các điều kiện an toàn 

cho hoạt động giao thông, vận chuyển hàng hóa trong giai đoạn 1; nêu rõ các 

vấn đề tồn tại, hạn chế phát sinh quá trình thực hiện, trên cơ sở đó đề xuất giải 

pháp thực hiện trong giai đoạn 2. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo đánh giá thật sâu kỹ kết quả 

thực hiện quy định thích ứng linh hoạt và các điều kiện an toàn cho hoạt động 

văn hóa, thể thao và du lịch trong giai đoạn 1; nêu rõ các vấn đề tồn tại, hạn chế 

phát sinh quá trình thực hiện, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp thực hiện trong giai 

đoạn 2. Đồng thời khẩn trương xây dựng Kế hoạch mở cửa du lịch trong giai 

đoạn mới. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng Kế hoạch khôi phục phát 

triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới (chủ động căn cứ các quy định hiện 
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hành và tình hình thực tế của địa phương để đề xuất và sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn 

chỉnh khi có hướng dẫn của Trung ương). 

- UBND các huyện, thành phố: báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy 

định thích ứng linh hoạt trong giai đoạn 01 trên địa bàn quản lý và tình hình thực 

hiện thí điểm công tác cách ly F1 tại nhà, điều trị F0 tại nhà của địa phương; nêu 

rõ các vấn đề tồn tại, hạn chế phát sinh quá trình thực hiện và đề xuất các giải 

pháp thích ứng an toàn, linh hoạt cần áp dụng trong giai đoạn 2.  

Báo cáo của các ngành, địa phương gửi về Sở Y tế chậm nhất đến ngày 

26/11/2021 để tổng hợp chung. 

Trên cơ sở báo cáo của các ngành, địa phương; giao Sở Y tế tổng hợp, xây 

dựng Báo cáo chung của Ban chỉ đạo Covid-19 tỉnh đánh giá kết quả thực hiện 

giai đoạn 1 của thích ứng an toàn linh hoạt (từ ngày 21/10 đến ngày 31/11/2021) 

và đề xuất các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt trong giai đoạn 2 (để áp 

dụng sau ngày 01/12/2021) với đầy đủ nội dung trên tất cả các lĩnh vực, nhiệm 

vụ (về chuyên môn y tế, quản lý xã hội, khôi phục sản xuất, quản lý cách ly F1 

tại nhà, điều trị F0 tại nhà; các hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề 

xuất giải pháp tiếp theo…; có phân tích, đối chiếu so sánh số liệu trên từng nội 

dung). Báo cáo gửi về UBND tỉnh trong ngày 28/11/2021 để xem xét, báo cáo 

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến tiếp theo. 

 

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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