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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 tiếp tục triển khai các 

biện pháp kiểm soát, không 

để dịch Covid-19 bùng phát. 

           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. 

 

Dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát, một số trường hợp 

mắc mới từ các tỉnh, thành phố khác đến, về địa phương đã được giám sát, ngăn 

chặn được nguồn lây. Tuy nhiên, số trường hợp mắc Covid-19 tại một số quốc 

gia, kể cả các quốc gia có hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại đang có xu hướng tăng 

nhanh trở lại, với sự xuất hiện của biến thể mới của Omicron (chủng BA.4 và 

BA.5); Ở nước ta đã ghi nhận sự xuất hiện của biến chủng BA.5 trong cộng 

đồng, trong tuần qua số ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày tăng từ 100 đến 300 ca. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2819-

CV/TU ngày 25/7/2022 về việc thực hiện Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 

15/7/2022 kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; 

Công văn số 4018/BYT-DP ngày 28/7/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường 

triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19; 

Nhằm bảo vệ thành quả đã đạt được, với mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, 

không để dịch bùng phát trở lại, tiếp tục phục hồi nhanh và phát triển kinh tế - 

xã hội bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục phổ biến, 

quán triệt và làm sâu sắc hơn các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương 

và Thủ tướng Chính phủ: “ Đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, 

trước hết”; “Người dân là chủ thể, là trung tâm, chiến thắng dịch bệnh là chiến 

thắng của nhân dân”; “Phòng dịch từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; phòng dịch là cơ 

bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, phòng dịch tốt thì không phải chống dịch”; 

“Phòng, chống dịch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của 

Đảng, quản lý của Nhà nước, tham gia của nhân dân”; “Tiêm vắc xin là quyền 

lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, với bản thân, gia đình và cộng 

đồng”; Đồng thời, tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương tiếp tục tổ chức triển 

khai hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh 

ủy và Kế hoạch số 1574/KH-UBND ngày 17/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ; chủ động, sẵn sàng 
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đáp ứng với các tình huống dịch có thể xảy ra, kể cả khi dịch bùng phát trở lại; 

Thực hiện nghiêm, linh hoạt, hiệu quả 3 trụ cột phòng, chống dịch (xét nghiệm, 

cách ly, điều trị); Công thức: 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + 

điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác; Chủ động phối 

hợp với hệ thống phòng, chống dịch triển khai các biện pháp ứng phó với các 

dịch bệnh mới phát sinh, phát hiện sớm, điều trị sớm, xử lý ngăn chặn, kiểm soát 

kịp thời các trường hợp mắc Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm lưu hành 

khác, không để lây lan trong cộng đồng. 

Giao Sở Y tế cập nhật, hướng dẫn cụ thể về thực hiện 2K và các thành tố 

khác theo khuyến cáo của Bộ Y tế; Tiếp tục tăng cường năng lực của hệ thống y 

tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở; Bổ sung các nguồn lực, phối hợp với các 

đơn vị, địa phương liên quan triển khai đồng bộ công tác giám sát, điều trị, hạn 

chế tối đa các trường hợp chuyển biến nặng, tử vong. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động rà soát, phối hợp Sở Y 

tế triển khai quyết liệt giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mũi 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng theo các văn bản chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tổ chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin 

đến từng địa bàn dân cư, truyền thông đến mọi đối tượng, theo cách phù hợp, 

hiệu quả, hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4, bảo đảm theo tiến 

độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng yêu cầu về 

chuyên môn theo hướng dẫn của ngành y tế. 

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị, địa phương 

rà soát, lập danh sách trẻ em mầm non và học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng từ 5 

đến dưới 18 tuổi chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ, tổ chức tuyên 

truyền lợi ích của tiêm vắc xin, vận động phụ huynh đồng thuận đưa học sinh đi 

tiêm chủng; Chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và tổ chức các điểm tiêm chủng 

tại trường học hoặc các địa điểm phù hợp khác, đảm bảo tiêm chủng an toàn, 

khoa học và hoàn thành tiêm 02 liều trong tháng 8/2022 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 

tuổi đủ điều kiện tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tăng nhanh 

độ bao phủ mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. 

Tất cả các Sở, ngành, địa phương, đặc biệt là các Sở: Công Thương; Lao 

động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Giao 

thông Vận tải thực hiện ngay việc quán triệt và chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp 

thuộc phạm vi quản lý đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động … trong toàn ngành. 

Giao Sở Y tế rà soát kế hoạch tiêm vắc xin 6 tháng cuối năm 2022 và 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch tiêm vắc xin năm 2023 và kế hoạch 

tiêm vắc xin cho trẻ em từ 6 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi. 

3. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị 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, triển khai phương án đáp ứng các tình huống dịch bệnh; Triển khai các giải 

pháp bảo đảm đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực cho công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 và phục vụ khám, chữa bệnh cho Nhân dân; Tiếp tục việc 
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triển khai Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực y tế 

theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

4. Sở Y tế, Sở Tài chính phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo trong việc tổ chức mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư, 

trang thiết bị y tế trên địa bàn theo thẩm quyền quản lý. 

5. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ngành 

liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả 

các chính sách xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động, đảm bảo an sinh xã hội; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

thực hiện, xử lý phát sinh trong quá trình thực hiện. 

6. Sở Thông tin và Truyển thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Ninh Thuận và các cơ quan thông tấn, báo chí, các đơn vị truyền thông địa 

phương đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân hiểu, tích cực tham gia, ủng hộ 

công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là thông tin về tác dụng, hiệu quả của vắc 

xin mũi 3, mũi 4, vai trò của ý thức người dân, cảnh báo về mức độ nguy hiểm 

của các biến chủng mới... 

Yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện; Duy trì 

thường xuyên chế độ thông tin, báo cáo trường hợp mắc mới Covid-19 để phối 

hợp xử lý dịch bệnh; Các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố tổng hợp báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tháng (thay cho 

hiện nay đang là 01 tuần/lần), số liệu cập nhật từ ngày 16 tháng trước đến ngày 

15 tháng báo cáo và gửi về Sở Y tế (Cơ quan thường trực ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch tỉnh) trước ngày 20 hàng tháng, để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh báo cáo Trung ương, Tỉnh ủy theo quy định./. 

 

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, CV;        
- Lưu: VT, VXNV.   NNN 

 
 Nguyễn Long Biên 
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