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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    năm 2021   
                       

        
      

           
 

THÔNG BÁO 

    l ận c   Ch    ch Ủ    n nh n d n   nh Trần Quốc Nam 

tại cuộc họp  hường trực Ban ch  đạo phòng chống d ch COVID-19  

 
 

 

Sáng ngày 31/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam đã chủ trì 

cuộc họp giao ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh 

để triển khai các nhiệm vụ tiếp theo trong công tác phòng, chống dịch. Cùng dự 

họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Long Biên, Lê Huyền, đại diện 

lãnh đạo: Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ, Sở Công thương, Ban quản lý các khu 

công nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

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

các nội dung liên quan công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian sắp 

tới, Chủ tịch  y ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam kết luận và chỉ đạo các nội 

dung sau: 
 

1.  y ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công điện số 2628/CĐ-UBND ngày 

30/5/2021 chỉ đạo triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 

trong giai đoạn tới, một số nội dung quan trọng có hiệu lực thi hành từ 00 giờ 

ngày 31/5/2021. Yêu cầu các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị khẩn trương chỉ 

đạo triển khai thực hiện và đồng loạt ra quân kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc 

thực hiện; chịu trách nhiệm về tình hình, kết quả triển khai nội dung Công điện 

trên các lĩnh vực, địa bàn phụ trách. 

Giao các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, 

kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch theo lĩnh vực phân công phụ 

trách. 

2. Các Tổ giám sát Coid-19 tại cộng đồng tăng cường hơn nữa vai trò, trách 

nhiệm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” để rà soát, phát hiện kịp 

thời các trường hợp đến/về địa phương từ các tỉnh, thành phố có dịch (không 

được để sót, để lọt các trường hợp này). Bí thư cấp ủy và Chủ tịch UBND các 

xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 

của các Tổ giám sát Coid-19 tại cộng đồng; có trách nhiệm huy động toàn bộ hệ 

thống chính trị tại địa phương cùng tham gia công tác phòng, chống dịch, nhất là 

việc phát hiện các trường hợp có nguy cơ. 

3. Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương không được rời khỏi tỉnh khi 

chưa có sự cho phép của Tỉnh ủy và  y ban nhân dân tỉnh. Đồng thời Thủ 

trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý cán bộ, công chức, nhân 
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viên thuộc cơ quan, đơn vị mình, lưu ý phải gương mẫu thực hiện nghiêm các 

quy định về phòng, chống dịch. 

4. Giao Sở Y tế khẩn trương tham mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản 

chỉ đạo tăng cường áp dụng biện pháp cách ly, theo dõi y tế để phòng, chống 

dịch Covid-19; đồng thời khẩn trương làm việc với Bệnh viện Sài Gòn – Phan 

Rang để sớm triển khai dịch vụ tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 theo nhu cầu 

để nâng cao khả năng xét nghiệm trên địa bàn tỉnh. 

5. Về đề xuất của các ngành: 

- Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ sở đào tạo 

lái xe thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch đối với các lớp gần hoàn tất 

chương trình học (ở thời điểm cuối của chương trình thực hành). 

- Giao Sở Công thương và UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm khẩn 

trương kiểm tra, quản lý tốt công tác phòng, chống dịch tại các Chợ đầu mối, 

nhất việc đeo khẩu trang trong quá trình giao thương, buôn bán. 

- Giao UBND các huyện, thành phố ven biển, đặc biệt là UBND thành phố 

Phan Rang – Tháp Chàm và UBND huyện Ninh Hải tăng cường kiểm tra, quản 

lý công tác phòng, chống dịch tại bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ, đảm bảo không 

tập trung quá 20 người tại một khu vực và giữ khoảng cách giữa 02 người từ 2 

mét trở lên. 

- Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng 

cường quản lý, kiểm tra các hoạt động có tập trung đông người của các tổ chức 

tôn giáo, tín ngưỡng; đảm bảo tuân thủ theo các quy định phòng, chống dịch và 

Công điện số 2628/CĐ-UBND ngày 30/5/2021 của UBND tỉnh. 

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị kỹ các phương án tổ chức thi 

THPT theo các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Đối với các nơi giữ trẻ tư 

nhân, giao Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với Sở Y tế và UBND các huyện, thành 

phố có hướng dẫn về quy mô, cách thức phòng chống dịch phù hợp, đồng thời 

tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở này. 

- Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận tăng cường ghi 

hình, làm phóng sự, bài viết phản ánh tình hình, kết quả thực hiện công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo các nội dung chỉ đạo tại Công 

điện số 2628/CĐ-UBND ngày 30/5/2021 của UBND tỉnh để kịp thời biểu dương 

những nơi thực hiện tốt và phản ánh những nơi còn vi phạm để kịp thời xử lý 

theo quy định. 

6. Yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, nêu 

cao trách nhiệm hơn nữa, tập trung chỉ đạo thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa phòng, 

chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú 

trọng công tác tăng cường kiểm tra, siết chặt công tác phòng, chống dịch, không 

lơ là, chủ quan; chỉ đạo  ra quân đồng loạt, làm quyết liệt, cương quyết xử phạt 

nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch, đặc biệt là hành vi không 

đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung nhiều người, hành vi khai báo y tế 

không trung thực, không chủ động khai báo, khai gian lịch trình di chuyển từ các 

vùng dịch đến/về địa phương, trốn cách ly, che giấu bệnh… thì xử lý nghiêm 

minh theo quy định của pháp luật.    
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Văn phòng  y ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch 

 y ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, 

thực hiện./.  
 

 

 

 

 Nơi nhận:           T. 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 

 

 

 

 
 

                        Ng  ễn Đình T ấn 
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