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UBND TỈNH NINH THUẬN 

VĂN PHÒNG 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /TB-VPUB  Ninh Thuận, ngày       tháng  5 năm 2021   
                       

                         
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam 

tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19  

 
 

 

Sáng ngày 21/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam đã chủ trì cuộc họp 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh trực tuyến với các huyện, thah2 phố để 

chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Cùng dự họp có các Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo: Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, 

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương báo cáo, đề xuất các 

nội dung liên quan công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian sắp tới, nhất là 

dịp bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam kết luận và chỉ đạo các nội dung sau: 
 

1. Ngay từ khi đợt dịch thứ 4 xuất hiện, tỉnh Ninh Thuận đã nhanh chóng nhận diện 

chính xác mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và đã kịp thời kích hoạt hệ thống phòng, chống 

dịch các cấp, đưa ra các giải pháp phù hợp với diễn biến dịch và theo chỉ đạo của Trung 

ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đã triển khai quyết liệt, kịp thời, thần tốc, linh hoạt, đồng bộ 

các biện pháp phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội; nhờ đó đến nay Tỉnh ta 

vẫn kiểm soát được tình hình. Đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống 

chính trị, mọi người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu. Ủy ban 

nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn và biểu dương toàn thể nhân dân trong tỉnh, các ngành, 

các cấp đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đồng lòng chia sẻ và chung tay hành động phòng, 

chống dịch. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi các ngành, các cấp, tất cả đảng viên, công chức, 

viên chức, cộng đồng doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phối 

hợp, đồng hành trong công tác phòng chống dịch với mục tiêu không để dịch xâm nhập, 

lây lan, đảm bảo an toàn, thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026, tạo cơ sở vững chắc để thực hiện phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Về nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nói chung: 

a) Mặc dù tỉnh ta vẫn đang kiểm soát tốt tình hình, tuy nhiên còn tiềm ẩn nhiều 

nguy cơ, đồng thời qua theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện thời gian qua vẫn còn một 

số hạn chế như: việc quản lý các trường hợp đến/về từ các địa phương có ca bệnh chưa 

thực sự chặt chẽ, vẫn để tình trạng các trường hợp này di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc 

nhiều người, nhất là các trường hợp thuộc diện theo dõi sức khỏe tại nhà; việc thực hiện 

các quy định 5K có lúc, có nơi chưa nghiêm túc, triệt để, trong khi công tác xử phạt của 

các cơ quan chức năng còn qua loa, chưa quyết liệt… Trong bối cảnh dịch bệnh còn hết 

sức phức tạp, diễn biến nhanh, khó lường như hiện nay, chỉ cần một tổ chức, một cá nhân 

lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, không thực hiện nghiêm các biện pháp 
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phòng, chống dịch thì sẽ ảnh hưởng đến công sức và những thành quả phòng, chống dịch 

của tỉnh ta trong thời gian.  

Để kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép cần có sự 

vào cuộc mạnh mẽ, khẩn trương hơn nữa của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, 

cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tham gia tích cực, hiệu quả của toàn dân; thần tốc 

hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong thực hiện chỉ đạo của Trung ương 

và Tỉnh, đặc biệt quán triệt các mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ Phạm Minh Chính nêu tại Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 19/5/2021 như 

sau: 

- Kiên trì và cương quyết thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa 

phát triển kinh tế xã hội; bảo đảm thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và các quy định của pháp 

luật, kết thúc năm học 2020-2021 an toàn; quyết liệt thực hiện có hiệu quả việc chăm 

sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, coi sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước 

hết. 

- Hết sức tránh đồng thời cả 2 khuynh hướng: (1) lơ là, chủ quan, mất cảnh giác 

(nhất là khi không có dịch); (2) hốt hoảng, hoang mang, lo lắng, mất bình tĩnh, thiếu bản 

lĩnh khi ứng phó dịch bệnh. 

- Chống dịch như chống giặc; kế thừa kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm tốt 

có hiệu quả từ 3 đợt dịch trước. 

- Nhận thức đúng đắn, đầy đủ và thực hiện tốt việc kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu 

quả giữa phòng ngừa và tấn công dịch bệnh, lấy tấn công là chính; phòng là thường 

xuyên, cơ bản, quyết định.  

- Tập trung toàn diện cho công tác phòng, chống dịch: cấp tỉnh phải chủ động lo cho 

cấp tỉnh, cấp huyện phải chủ động lo cho cấp huyện, cấp xã lo cho cấp xã, thôn, bản, ấp, 

tổ dân phố cũng phải tự lo cho mình; từng người dân phải có trách nhiệm với chính mình, 

chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân, và vì sức khỏe của cộng đồng. 

b) Các công việc các ngành, các cấp cần tập trung xử lý tiếp theo: 

- Chủ động xây dựng các phương án chống dịch với phương châm 4 tại chỗ, 

bảo đảm sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh. 

- Rút kinh nghiệm từ thực tiễn dịch bệnh tại một số doanh nghiệp, khu công nghiệp, 

khu chung cư, cơ sở y tế… tại các tỉnh, thành phố; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, 

từng ngành, từng cấp khẩn trương rà soát, có phương án và triển khai nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, nhà máy có tập trung đông 

lao động, cơ sở y tế, khu chung cư…; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các bất cập, lỗ hổng, 

vi phạm, nhất là về việc không đeo khẩu trang, tụ tập đông người.  

- Tăng cường việc tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, tăng cường thông tin theo 

tinh thần “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, truyền cảm hứng và tạo 

niềm tin cho nhân dân tự giác, hăng hái, tích cực thực hiện phòng, chống dịch. Triển khai 

ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai báo y tế, truy vết ca bệnh. Giao Sở Thông tin 

và Truyền thông làm đầu mối hướng dẫn các ngành, địa phương triển khai thực hiện.  

- Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của các Tổ giám sát cộng đồng; tiếp tục rà soát, phát 

hiện các trường hợp đến/về từ các tỉnh, thành phố đang có ca bệnh để quản lý chặt chẽ, 

trước tiên phải hạn chế di chuyển, hạn chế tiếp xúc; sau đó tùy từng trường hợp để xử lý y 

tế theo quy định theo tinh thần: cách ly tập trung phải kỹ lưỡng, chu đáo; cách ly tại nhà 
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phải nghiêm túc, chặt chẽ; theo dõi sức khỏe tại nhà phải hạn chế di chuyển, hạn chế tiếp 

xúc. 

- Quyết liệt, triệt để hơn nữa công tác kiểm tra, xử phạt các quy định phòng, chống 

dịch, nhất là việc không đeo khẩu trang nơi công cộng. Giao Công an tỉnh là lực lượng tuyến 

đầu trong công tác kiểm tra, xử phạt, khẩn trương tổ chức ngay đợt ra quân xử phạt các 

trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. 

- Đối với các trường hợp lao động nước ngoài hết hạn giấy phép lao động hoặc chưa 

được cơ quan thẩm quyền cấp phép lao động, hiện cư trú trên địa bàn tỉnh: giao UBND các 

huyện, thành phố khẩn trương rà soát, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, 

Công an tỉnh và các cơ quan liên quan xử lý nghiêm túc theo đúng quy định; báo cáo kết 

quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh.   

3. Về nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ bầu cử đại biểu 

Quốc hội và HĐND các cấp:  

- Tiếp tục rà soát, nghiêm túc thực hiện theo Phương án số 67/PA-UBBC ngày 

13/5/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh hướng dẫn triển khai công tác bầu cử trong tình hình 

diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. 

- Thời gian đến ngày bầu cử còn rất ngắn, phải tuyệt đối an toàn, quyết tâm không 

phát sinh dịch, BCĐ chống dịch các cấp phân công tất cả thành viên, theo chức năng, 

nhiệm vụ khẩn trương tổ chức kiểm tra, giám sát ngành, lĩnh vực, địa bàn theo tinh thần 

chủ động, từ tỉnh đến huyện, xã, phường, thị trấn tập trung, tăng cường kiểm tra kỹ lưỡng 

công tác phòng, chống dịch trước và trong thời gian diễn ra bầu cử, lưu ý triển khai ngay 

vào 03 ngày, ngày 21 – 23/5/2021.  

- Triển khai khẩn trương, nghiêm túc, đạt hết quả 100% việc xét nghiệm Covid-18 

cho các thành viên Tổ bầu cử và các ứng cử viên theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc 

gia; đảm bảo hoàn thành trước ngày 22/5/2021. Địa phương nào triển khai không kịp 

thời, hiệu quả, đạt chỉ tiêu 100% thì chịu trách nhiệm trước Ủy ban Bầu cử tỉnh. 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động cử tri khai báo y tế trung thực, chính xác khi tham 

gia bỏ phiếu; các Tổ bầu cử phải xử lý các thông tin được khai báo kịp thời, đúng quy 

định để xử lý ngay các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch; lưu 

ý đối với các cử tri vãng lai. 

- Thống nhất triển khai thùng phiếu phụ để tổ chức bỏ phiếu tại nhà tất cả các trường 

hợp thuộc diện cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe tại nhà do các địa phương hiện đang 

theo dõi, quản lý để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. 
 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.  
 

 

 

 Nơi nhận:          KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ PC dịch; 

-  Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Các CQTW trên địa bàn; 

- Các huyện/thành ủy; 

- UBND các huyện, TP; 

- TT Kiểm soát bệnh tật; 

- VPUB: LĐ, CV; 

- Lưu: VT, VXNV.   NNN 

                      PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
                        Nguyễn Đình Tuấn 
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