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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên
tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và buổi đi kiểm
tra thực tế công tác phòng, chống dịch tại Phường Mỹ Bình và một số
khách sạn trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm
__________________
Sáng ngày 26/4/2021, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long
Biên chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (trực tuyến
với các địa phương) và ngày 28/4/2021 đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng,
chống dịch tại Phường Mỹ Bình và một số khách sạn trên địa bàn thành phố Phan
Rang – Tháp Chàm. Cùng dự các buổi làm việc có các thành viên Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch và các cơ quan, đơn vị liên quan.
Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương, cơ sở báo cáo tình hình triển khai
công tác kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị Phó Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên kết luận và chỉ đạo các nội dung sau:
I. Về công tác phòng chống dịch Covid-19 nói chung:
Dịch bệnh Covid-19 trên thế giới chưa có dấu hiệu thuyên giảm, đặc biệt
các nước lân cận Việt Nam như Campuchia, Thái Lan dịch đang bùng phát mạnh
mẽ trở lại. Tại Việt Nam, mặc dù đã kiểm soát không còn ca mắc trong cộng đồng
nhưng nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực từ các trường hợp nhập cảnh trái
phép vào nước ta, trong đó có Ninh Thuận. Sắp tới sẽ diễn ra các ngày lễ quan
trọng của đất nước, người lao động sẽ được nghỉ lễ 4 ngày liên tục (dịp 30/4 và
1/5) vì vậy nhu cầu di chuyển để về quê hoặc đi du lịch của người dân và du khách
đến/về tỉnh dự kiến sẽ rất đông, tuy nhiên thực tế gần đây cho thấy trong xã hội
đang xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là, một số nơi chưa nghiêm túc thực hiện đúng
các yêu cầu về phòng chống dịch. Việc này đặt ra trách nhiệm cho các cơ quan
chức năng trong việc kiểm soát, quản lý để đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” –
vừa tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công
tác phòng, chống dịch.
Về các giải pháp phòng chống dịch trong giai đoạn này, yêu cầu các ngành,
các cấp tăng cường trách nhiệm quản lý của người đứng đầu, khẩn trương hệ
thống lại tất cả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh trong thời gian
qua để triển khai đầy đủ, kịp thời, tránh bỏ sót công việc, tập trung vào các nhiệm
vụ chính là: tăng cường hoạt động của Tổ kiểm soát dịch thôn, khu phố; kiểm soát
được thông tin người dân, khách du lịch đến/về tỉnh trong dịp Lễ để kịp thời phát
hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên
truyền, vận động; triển khai nghiêm các giải pháp 5K (khẩu trang - khử khuẩn –
khoảng cách - khai báo y tế - không tụ tập); quyết liệt trong công tác kiểm tra của
các ngành chức năng và các địa phương theo địa bàn và lĩnh vực để chấn chỉnh, xử

phạt các hành vi vi phạm, nhất là việc không đeo khẩu trang nơi công cộng và các
cơ sở sản xuất kinh doanh không chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo an toàn
phòng dịch (lưu ý các văn bản sau: Công điện số 540/CĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người
nhập cảnh Việt Nam và Công điện số 541/CĐ-TTg về tăng cường thực hiện phòng,
chống dịch bệnh COVID-19, Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2010 của Văn
phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại
cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số
647-CV/TU ngày 26/4/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác
phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh ở một số
nước có chung đường biên giới với nước ta; các văn bản của UBND tỉnh gồm:
Công văn số 1979/UBND-VXNV ngày 26/4/2021 về tiếp tục tăng cường thực hiện
các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19, Công văn số 1951/UBND-VXNV ngày
23/4/2021 về việc tăng cường hoạt động của các Tổ kiểm soát phòng, chống dịch
Covid-19 cấp cơ sở trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, Công văn số
1964/UBND-VXNV ngày 23/4/2021 về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên
truyền và kiểm tra, giám sát về phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số
1976/CV-BCĐ ngày 25/4/2021 về việc tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát, phòng
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2033/UBND-VXNV ngày
28/4/2021 về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường,
karaoke trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2040/UBND-VXNV ngày 28/4/2021 về
việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường kết hợp phòng, chống dịch Covid-19
khu vực ven biển Bình Sơn-Ninh Chữ; và các văn bản khác có liên quan).
II. Đối với kết quả làm việc, kiểm tra tại Phường Mỹ Bình, thành phố
Phan Rang – Tháp Chàm:
Đây là địa phương có địa bàn rộng, nhiều cơ sở du lịch, cơ sở lưu trú và
chung cư, vì vậy việc quản lý công tác phòng, chống dịch tại địa phương cần phải
được tập trung cao độ trong thời gian này để kiểm tra việc thực hiện các quy định
phòng, chống dịch của các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, kiểm
soát cư dân kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép.
Đề nghị Đảng ủy, UBND phường Mỹ Bình tiếp tục bám sát các văn bản chỉ
đạo của Trung ương và của tỉnh và thành phố Phan Rang – Tháp Chàm để triển
khai hiệu quả, kịp thời, đồng bộ, sát sao và đúng quy định công tác kiểm soát,
phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian đến, nhất là dịp Lễ 30/4 và 1/5 sắp tới
(tập trung vào các nhiệm vụ chính nêu tại mục I).
Giao các Sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp, hỗ trợ phường Mỹ Bình
trong công tác phòng chống dịch như sau:
- UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, kiểm
tra việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các xã, phường trên địa bàn,
nhất là các khu vực đông dân cư, nhiều cơ sở kinh doanh du lịch, chung cư,… như
phường Mỹ Bình.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường phối hợp với UBND thành
phố Phan Rang – Tháp Chàm và phường Mỹ Bình trong việc kiểm tra, giám sát
các cơ sở du lịch, lưu trú trên địa bàn thực hiện các quy định phòng chống dịch.
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- Giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Phan Rang – Tháp
Chàm, phường Mỹ Bình, cơ quan Công an và các ngành chức năng liên quan khẩn
trương tổ chức làm việc cụ thể với ban quản lý, chủ đầu tư dự án Chung cư D7D10 và Chung cư Phú Thịnh về công tác quản lý cư dân tại chung cư, việc thành
lập Ban quản trị, bảo vệ an ninh trật tự, công tác phòng chống dịch Covid-19 tại
các chung cư,…; khẩn trương chấn chỉnh, xử lý các vi phạm (nếu có); đồng thời
thống nhất xác lập trách nhiệm quản lý nhà nước tại các chung cư nêu trên giữa
ngành xây dựng và địa phương đảm bảo không chồng chéo, không đùn đẩy trách
nhiệm và hiệu quả quản lý cao nhất. Báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh
trước ngày 10/5/2021.
III. Đối với kết quả kiểm tra tại các khách sạn:
Qua kiểm tra sơ bộ tại 02 cơ sở lưu trú, Đoàn công tác nhận thấy việc thực
hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19 tại các khách sạn chưa chặt chẽ,
chưa nghiêm túc, chưa nắm bắt hết các quy định mà cơ sở phải thực hiện. Công
tác kiểm tra, giám sát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có triển khai nhưng
chưa hiệu quả, chưa xử lý triệt để các vi phạm. Việc đảm bảo an toàn phòng chống
dịch Covid-19 tại các cơ sở du lịch là nhiệm vụ rất quan trọng trong dịp Lễ 30/41/5 này, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
và UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai nhưng kết quả còn hạn chế.
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các huyện, thành phố, căn
cứ chức năng nhiệm vụ quản lý lĩnh vực và địa bàn, tăng cường đi kiểm tra đột
xuất các khu du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn triển
khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, chấn chỉnh, xử lý ngay các vi phạm
(các đơn vị phải phối hợp với Sở Y tế để nắm bắt sâu, kỹ các quy định cần phải
kiểm tra để hướng dẫn đơn vị thực hiện; khi kiểm tra phải thiết lập biên bản kiểm
tra, làm cơ sở để xử lý trong các lần kiểm tra tiếp theo,….); kiên quyết xử lý dừng
hoạt động, không cho phép tiếp tục đón khách lưu trú trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 đối
với các cơ sở vi phạm phòng, chống dịch; yêu cầu các tổ chức, doanh
nghiệp,…phải thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp
phòng, chống dịch, cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch.
Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý cho UBND tỉnh.
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên đến các cơ quan, đơn vị, địa phương
biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TP;
- BCĐ phòng chống dịch;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
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Nguyễn Đình Tuấn
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