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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 27 tháng 7 năm 2021
CÔNG ĐIỆN

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày
16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đợt cao điểm
phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, có thời điểm rất
phức tạp, được sự chỉ đạo kịp thời của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân
tỉnh đã kịp thời ban Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của triển khai đợt
cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, qua hơn 1 tuần
thực hiện Chỉ thị, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh ta đã đạt những
kết quả bước đầu quan trọng, cơ bản kiểm soát dịch bệnh và ổn định tình hình
kinh tế-xã hội.
Tuy nhiên, thực tiễn công tác phòng, chống dịch nói chung và thực hiện
Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã bộc lộ và
phát sinh những khó khăn, hạn chế, bất cập, cần khẩn trương khắc phục điều
chỉnh như việc thực hiện giãn cách xã hội chưa nghiêm; công tác truy vết, lấy
mẫu xét nghiệm còn chậm; còn phương án chuẩn bị về trang thiết bị, vật tư y tế,
nhân lực và phân công, phân cấp thực hiện triển khai các kế hoạch ứng phó với
các tình huống phát sinh có thời điểm còn bị động; công tác tuyên truyền, đấu
tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, đưa tin sai sự thật, có trường hợp xử
lý còn chậm….
Để kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng từ các chuỗi lây
nhiễm đang hiện hữu và những trường hợp mắc Covid-19 ở các tỉnh, thành phố
khác đến về địa phương; tiếp tục thực hiện mục tiêu “Quyết tâm kiềm chế, ngăn
chặn, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; Chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính
mạng của người dân, đặt sức khỏe, tính mạng của Nhân dân lên trên hết”,
trọng tâm là phấn đấu đến ngày 31/7/2021 (thời gian giãn cách xã còn lại) sẽ
kiểm soát được các ổ dịch trên địa bàn tỉnh, không còn phát sinh ca mắc Covid19 thứ phát trong cộng đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành,
địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân thực hiện nghiệm túc
hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch theo nội dung Chỉ thị số 16/CTUBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh; trong đó tập trung thực hiện một số
nhiệm vụ sau đây:
1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ hơn các
chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ
đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ, ban, ngành
Trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân
dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; huy động sức mạnh
của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội trong thực hiện công tác phòng, chống
dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội. Phát huy
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vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các địa phương,
đơn vị trong chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về phòng
chống dịch tại địa bàn, đơn vị lãnh đạo, quản lý.
2. Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành, các cấp tăng cường công
tác tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú trên
các phương tiện thông tin đại chúng; các hội, đoàn thể tăng cường tuyên truyền
cho các hội viên, Nhân dân trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch theo
Chỉ thị 16; tập trung vận động người dân chấp hành nghiêm các biện pháp về
phòng, chống dịch Covid-19, nhất là thực hiện giãn cách xã hội mạnh mẽ hơn
nữa, không ra ngoài khi không thật sự cần thiết; thông tin về các trường hợp
nhiễm bệnh, khu vực có nguy cơ cao, các yếu tố dịch tễ liên quan để người dân
nắm bắt, phối hợp khai báo. Công tác thông tin, tuyên truyền phải triển khai đến
từng ngõ, từng xóm và từng gia đình để tạo sự lan tỏa trong xã hội.
Công tác truyền thông phải được quản lý đảm bảo chính xác, kịp thời,
mang tính tích cực, định hướng xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong
công tác phòng chống dịch. Xác lập cơ chế cung cấp thông tin cho cơ quan
thông tấn báo chí kịp thời hơn, chính xác hơn; kịp thời phản bác, xử lý theo quy
định pháp luật việc đăng các thông tin, luận điệu tuyên truyền sai sự thật trên
không gian mạng, tạo dư luận trong quần chúng nhân dân làm ảnh hưởng đến
tình hình an ninh, trật tự và công tác phòng, chống dịch.
3. UBND các huyện, thành phố, đặc biệt là Thành phố Phan Rang – Tháp
Chàm, huyện Ninh Phước (là địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của
Thủ tướng Chính phủ) phải tập trung quyết liệt thực hiện nghiêm túc chặt chẽ
việc giãn cách xã hội, nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân,
gia đình với gia đình; kiên quyết không để người dân ra khỏi nhà khi không thật
sự cần thiết; thực hiện nghiêm yêu cầu, quy định cách ly, phong tỏa. Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy
ra tình trạng người dân không thực hiện nghiêm việc giãn cách.
Tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ “3 vòng” từ các chốt kiểm soát
dịch trên các tuyến giao thông vào địa bàn tỉnh, các chốt kiểm soát dịch trong
tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường, thôn, khu phố (các chốt kiểm soát phương
tiện và người đi lại trên địa bàn huyện, Thành phố phải hoạt động cả ngày lẫn
đêm); phải có chốt kiểm soát tại khu vực giáp ranh giữa các phường, xã, các khu
vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa chất lượng hoạt
động của Tổ giám sát cộng đồng và để vận động, nhắc nhở người dân thực hiện
giãn cách và giám sát, đảm bảo 100% trường hợp đến, về tỉnh thực hiện khai
báo y tế. Tổ chức tuần tra lưu động trên các tuyến đường, đến từng ngõ để phát
hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là không chấp hành quy định
giãn cách.
Các cơ quan, đơn vị bố trí luân phiên cho cán bộ, công chức, người lao
động làm việc tại công sở không quá 30% lực lượng hiện có; trừ những cơ quan
đặc thù có nhiệm vụ trực chỉ đạo, điều hành, xử lý các công việc liên quan công
tác phòng, chống dịch.
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4. Các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức
năng, nhiệm vụ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng,
chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các chợ, siêu thị, các cảng cá, bến
cá, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, chung cư, nhà ở xã hội, công trình
xây dựng .... Các công ty, nhà máy và các cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực
hiện phương án “3 tại chỗ” và tổ chức xét nghiệm cho công nhân định kỳ, nếu
không đáp ứng các điều kiện phải dừng hoạt động. Tăng cường kiểm soát các
phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu; tạo điều kiện cho các phương tiện
vận chuyển hàng hóa thiết yếu được cấp mã đi trên luồng xanh quốc gia theo
hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương; phối hợp Sở Y tế và các doanh
nghiệp liên quan tổ chức xét nghiệm, tiêm vắc xin cho người tham gia vận
chuyển, giao thực phẩm, hàng hóa thiết yếu đến các hộ dân. Đối với các chợ
phải giảm quy mô hoạt động và tiếp tục rà soát, nếu không đáp ứng các điều
kiện phải đóng cửa chợ. Riêng Chợ nông sản Phan Rang, Cảng cá Đông Hải
phải tiếp tục rà soát, đánh giá nguy cơ dịch bệnh, tổ chức xét nghiệm sàng lọc
lần 2 trước khi đề xuất mở cửa hoạt động trở lại.
Giao Sở Công thương và UBND các huyện, thành phố có phương án cung
ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách, đặc
biệt là khu vực phong tỏa, vùng nông thôn.
5. Sở Y tế chủ động, chặt chẽ trong phân cấp, phân công điều trị bệnh
nhân Covid-19, đặc biệt quan tâm bệnh nhân có bệnh nền, kịp thời xử lý khi
bệnh chuyển nặng, hạn chế thấp nhất số trường hợp tử vong; triển khai bệnh
viện dã chiến đáp ứng yêu cầu điều trị. Huy động nhân lực để triển khai các
phương án phòng, chống dịch, đặc biệt là công tác lấy mẫu, xét nghiệm, điều trị
tại các tuyến; chỉ đạo các đơn vị củng cố các đội đáp ứng nhanh cấp tỉnh, cấp
huyện và Đội cơ động phản ứng nhanh điều trị lưu động để kịp thời xử lý các
tình huống khẩn cấp. Tổ chức cung ứng, phân phối vật tư, hóa chất, thiết bị về
các đơn vị, địa phương sử dụng kịp thời, hiệu quả; có phương án bảo đảm an
toàn cho lực lượng tham gia phòng chống dịch nhất là trong các bệnh viện,
trung tâm y tế, lực lượng tuyến đầu. Đồng thời xem xét đề xuất Bộ Y tế, các
bệnh viện tuyến trên hỗ trợ chuyên gia, bổ sung máy móc, trang thiết bị phục
vụ cho công tác điều trị bệnh.
Sở Y tế và các địa phương tiếp tục giám sát, kiểm soát các trường hợp F1,
F2, tổ chức xét nghiệm để tìm F0 tại các khu vực trọng điểm, chợ, cảng cá, cơ sở
sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, chung cư, nhà ở xã
hội, …. Bổ sung phương pháp xét nghiệm phù hợp cho từng tình huống của dịch
bệnh (xét nghiệm đại diện hộ gia đình, xét nghiệm mẫu đại diện) để phát hiện
nhanh các trường hợp F0 trong cộng đồng, trong khu cách ly để triển khai kịp
thời các biện pháp kiểm soát dịch. Tập trung thực hiện và hoàn thành lấy mẫu và
xét nghiệm nhanh các khu vực phong tỏa: Bàu Trúc, Từ Tâm, Mỹ Nghiệp, Mỹ
Bình, Tri Hải và các khu vực có liên quan.
Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện chiến lược tiêm chủng vắc
xin phòng Covid-19 nhanh nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất trên phạm vi toàn
tỉnh, hướng tới thực hiện miễn dịch cộng đồng.
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6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát,
bổ sung kế hoạch, phương án cụ thể chi tiết hơn, chặt chẽ hơn trong tiếp nhận,
cách ly đối với các trường hợp nguy cơ cao, nguy cơ và ít nguy cơ lây nhiễm,
phấn đấu không có trường hợp lây nhiễm chéo trong khu cách ly; đồng thời chủ
động trong bổ sung, kích hoạt các khu cách ly mới, đảm bảo ứng phó hiệu quả,
tránh bị động, lúng túng. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu phương án cách ly theo
yêu cầu tại các cơ sở lưu trú đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch.
Tiếp tục chuẩn bị cơ sở, phương án cách ly khi có tình huống mới phức tạp hơn.
7. Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát các khoản
chi chưa thực sự cần thiết tại các đơn vị, địa phương để điều chỉnh dự toán chi
ngân sách năm 2021, dành nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
Covid-19 trong thời gian đến. Các địa phương chủ động cân đối tài chính, tập
trung mua sắm bổ sung vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị phòng, chống dịch
Covid-19 sát với phương án, kế hoạch và tình hình thực tiễn, đảm bảo theo
nguyên tắc 4 tại chỗ. Tăng cường vận động hỗ trợ từ doanh nghiệp và quan
tâm chính sách đối với cán bộ tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19.
8. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thành phố
đẩy nhanh việc thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp
khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn, nhất là sớm hoàn thành việc hỗ trợ
người lao động không có giao kết hợp đồng lao động theo Nghị quyết 68/NQCP của Chính phủ đảm bảo đúng đối tượng và thời gian quy định.
Yêu cầu các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân
dân trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT. Tinh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Huyện,Thành ủy;
- BCĐ phòng chống dịch tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các CQTW trên địa bàn tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Báo NT, Đài PTTH tỉnh (đưa tin);
- Trung tâm KSBT;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV. NNN
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