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   Kính gửi:  

        - Sở Y tế - Thường trực Ban Chỉ đạo phòng,   

          chống dịch bệnh Covid-19; 

-  Văn phòng UBND tỉnh. 
 

                    

 Thực hiện Công văn số 2271/UBND-VXNV ngày 12/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống 

dịch Covid-19 trong diễn biến tình hình mới. 

Trên cơ sở tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội 

vụ báo cáo kết quả thực hiện từ ngày 15/5/2021 đến ngày 21/5/2021 như sau: 

  I.  VIỆC TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO  

 1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 11/5/2021 của Văn 

phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến 

về phòng, chống dịch Covid-19; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Thông báo số 162-TB/TU 

ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 27/KH-UBBC ngày 

26/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về triển khai công tác phòng chống dịch 

Covid-19 và ứng phó một số tình huống phát sinh trong đợt bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Công văn số 2271/UBND-VXNV ngày 12/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 

trong diễn biến tình hình mới). Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K để phòng, chống 

dịch. 

 2. Triển khai thực hiện Công văn số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 

của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp 

của dịch Covid-19; Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp thường trực 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (Thông báo số 151/TB-VPUB ngày 

17/5/2021 của Văn phòng UBND tỉnh). Quán triệt đến công chức, viên chức, 

người lao động các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban 

bầu cử tỉnh (Công văn số 745-CV/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc tổ chức các hoạt động lễ Phật đản năm 2021; Công văn số 

2432/UBND-VXNV ngày 19/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc rà soát các 

trường hợp nhập cảnh, người về từ các khu vực có người nhiễm SARS-CoV-2 và 
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giám sát chủ động khu vực có nguy cơ mắc Covid-19; Công văn số 73/UBBC-

NV ngày 18/5/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về tiếp tục triển khai thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định công tác tác bầu cử trong bối cảnh dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp). 

 3. Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn 

mới trên địa bàn tỉnh và thực hiện nghiêm túc Công điện số 2109/CĐ-UBND 

ngày 03/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện các biện 

pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Phương án số 

67/PA-UBBC ngày 13/5/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Triển khai công tác bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa 

bàn tỉnh trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

 1. Qua việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19: Các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và tất cả công chức, viên 

chức, người lao động đã thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của các cơ quan 

chuyên môn, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh.  

 2. Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố về 

một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước những diễn biến 

mới phát sinh theo Công văn số 2271/UBND-VXNV ngày 12/5/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh, Kế hoạch số 27/KH-UBBC ngày 26/3/2021 của Ủy ban bầu cử 

tỉnh về triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 và ứng phó một số tình 

huống phát sinh trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Công điện số 668/CĐ-BYT ngày 

16/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh 

trước và trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

 3. Đã phối hợp với Sở Y tế tham mưu Ủy ban bầu cử tỉnh Kế hoạch Xét 

nghiệm Sars-CoV-2 cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thành viên các Tổ bầu cử trên địa bàn 

tỉnh. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2447/UBND-

VXNV ngày 19/5/2021 về việc tổ chức lễ Phật đản năm 2021-Phật lịch 2565 

của giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. 

4. Sở Nội vụ tạm dừng các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các sự kiện tập 

trung đông người (trên 30 người). Các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

Sở và công chức, viên chức, người lao động đã khẩn trương thực hiện các biện 

pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phát sinh.  

5. Tếp tục thực hiện công tác kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 tại các 

cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và các 

huyện- tại các cơ sở tôn giáo đều trang bị dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, thông 

báo về công tác phòng, chống dịch tại cơ sở tôn giáo; việc tổ chức nghi lễ cơ bản 

đảm bảo không tập trung đông người, chức sắc, tín đồ tham dự lễ đeo khẩu trang, 
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đảm bảo khoảng cách. Tính đến ngày 14/5/2021 đã  kiểm tra 72/179 cơ sở tôn giáo 

(Công giáo: 25/37 cơ sở,  Phật giáo 26/120 cơ sở: Tin lành 06/07 cơ sở, Bàni: 

07/07 cơ sở, Islam 04/04 cơ sở, Cao đài: 04/04 cơ sở). Ngoài ra, các cơ sở chùa 

Bàni, thánh đường Islam đã kết thúc tháng Tịnh chay sau Tết Ramưwan; các cơ sở 

tín ngưỡng, tôn giáo trong Bàlamôn và các cơ sở tín ngưỡng dân gian khác không tổ 

chức các nghi lễ; nhắc nhở một số Linh mục quản xứ tại một số giáo xứ trên địa bàn 

huyện Ninh Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ 

đạo của UBND tỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong diễn biến tình hình mới. 

 6. “Với tinh thần chống dịch như chống giặc”, lãnh đạo Sở, các Phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; các công chức, viên chức; văn thư cơ quan 

mở máy điện thoại di động liên tục 24/24 giờ để thuận tiện trong việc xử lý 

thông tin, triển khai ngay các công việc khẩn cấp, xử lý văn bản đi, văn bản đến 

được kịp thời. 

III. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI: 

 1. Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 trong giai đoạn mới; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống 

dịch Covid-19, nhất là giải pháp 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, 
không tập trung, khai báo y tế.  

 2. Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Thông báo số 66-TB/VPTU 

ngày 13/5/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy). Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn 

số 2271/UBND-VXNV ngày 12/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch số 

27/KH-UBBC ngày 26/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về triển khai công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 và ứng phó một số tình huống phát sinh trong đợt 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026. Theo dõi, cập nhật những chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của 

tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh xâm nhập vào 

cơ quan, đơn vị. Đồng thời, báo cáo kịp thời khi có tình huống xảy ra. 

 3. Phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện các 

văn bản chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh (Phương án số 67/PA-UBBC ngày 

13/5/2021 Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong tình hình diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh Covid-19; Kế hoạch số 70/KH-UBBC ngày 14/5/2021 

Xét nghiệm Sars-CoV-2 cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thành viên các Tổ bầu cử trên địa bàn 
tỉnh). 

 4. Tăng cường quán triệt và thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 có 

hiệu quả; tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh; chủ động theo dõi, bám sát 

tình hình, chuẩn bị các giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh. 

 5. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế, 

đặc biệt bắt buộc tất cả công chức, viên chức, người lao động phải đeo khẩu 
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trang khi ra khỏi nhà. Tạm dừng các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các sự kiện 

tập trung đông người (trên 30 người) và thực hiện tốt các giải pháp kiểm tra, 

giám sát phòng, chống dịch. 

 6. Ban Tôn giáo tiếp tục tham mưu, thực hiện công tác phối hợp các Sở, 

ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc 

phổ biến, vận động và kiểm tra các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ 

quan chức năng. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 

2447/UBND-VXNV ngày 19/5/2021 về việc tổ chức lễ Phật đản năm 2021-Phật 

lịch 2565 của giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các nội dung có liên quan tại 

Công văn số 588/TGCP-PG ngày 18/5/2021 của Ban Tôn giáo Chính phủ về 

việc Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022-

2027. 

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 từ ngày 15/5/2021 đến ngày 21/5/2021; Sở Nội vụ gửi đến Sở Y tế 

(Thường trực Ban Chỉ đạo), Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật theo quy định. 

Trân trọng./. 

                         
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng CM, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT.                                                                                                             

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 
 

 

 Trương Thanh Long  
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