TỈNH ỦY NINH THUẬN
*
Số 319-TB/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Ninh Thuận, ngày 08 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
----Ngày 08/10/2021, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe báo cáo và cho ý kiến về
tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Cùng tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm, Bí thư huyện ủy
Ninh Phước, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
(CDC), Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Long Biên-Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và ý kiến của các đồng chí dự họp; Thường
trực Tỉnh ủy kết luận và chỉ đạo như sau:
1. Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19 tỉnh, các huyện, thành ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phòng,
chống dịch; đã tổ chức đón và thực hiện xét nghiệm, cách ly, theo dõi sức khỏe
theo quy định đối với 5.610 người về từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, thành
phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đảm bảo an toàn, kiểm soát phòng, chống
lây nhiễm; công tác xét nghiệm tầm soát chủ động, hiệu quả hơn đã bóc tách kịp
thời một số trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng.
Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số
315-TB/TU, ngày 01/10/2021 chưa đạt yêu cầu kiểm soát dịch bệnh ở một số địa
bàn, tổng số ca nhiễm tăng và số ca nghi nhiễm chưa giảm sâu, một số ổ dịch trên
địa bàn các phường: Đông Hải, Mỹ Đông, Đô Vinh (thành phố Phan Rang-Tháp
Chàm) và các xã: Phước Thái, Phước Hải (huyện Ninh Phước) còn diễn biến phức
tạp.
Về nguyên nhân, nhận định, đánh giá chưa sát tình hình, địa bàn nguy cơ dẫn
đến việc xác định khu vực phong tỏa diện hẹp chưa đúng để kiểm soát tình hình
dịch ở địa bàn phường Đông Hải (thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) và xã Phước
Thái (huyện Ninh Phước); kế hoạch rà soát, xét nghiệm tầm soát dịch chưa sát với
tình hình, xác định địa bàn, đối tượng tầm soát xét nghiệm chưa đủ rộng. Một số
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địa phương công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa sát với tình hình dịch bệnh; công tác
kiểm tra, giám sát, thực hiện kỷ luật, kỷ cương có nơi thực hiện chưa nghiêm; một
bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm quy định, biện pháp phòng, chống dịch.
2. Để kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19, thích ứng an toàn, linh hoạt,
từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã
hội trong trạng thái “bình thường mới”; Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:
2.1. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá
việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên
địa bàn tỉnh tại Thông báo số 315-TB/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; phân tích đánh giá nguy cơ, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các biện pháp
áp dụng phòng, chống dịch gắn với thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh
hoạt, từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh
tế-xã hội trong trạng thái “bình thường mới”; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào
cuộc họp ngày 11/10/2021.
Chỉ đạo các sở, ngành phối hợp, hỗ trợ thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và
huyện Ninh Phước đánh giá nguy cơ, xác định khu vực phong tỏa, tổ chức tầm soát
xét nghiệm tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng, xử lý triệt để các ổ dịch trên địa bàn.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 có lộ trình; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về dự thảo Chỉ thị và có kế hoạch thực hiện
theo lộ trình cụ thể, trên cơ sở hai yêu cầu: (1) về độ bao phủ vắc xin, (2) năng lực
kiểm soát dịch của tỉnh.
2.2. Ban Thường vụ các huyện, thành ủy đánh giá, xác định mục tiêu, biện
pháp phòng, chống dịch; tăng cường, thường xuyên, liên tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp
ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quyết tâm, nỗ lực, cố gắng hơn nữa
trong kiểm soát tình hình dịch bệnh.
- Đối với các địa bàn, vùng có dịch tập trung khoanh vùng, truy vết dập dịch
nhanh chóng, không để dịch kéo dài và lây lan rộng; đối với địa bàn, địa phương
khác tập trung kiểm soát, thực hiện tầm soát xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm
địa bàn và đối tượng nguy cơ, nhanh chóng phát hiện trường hợp lây nhiễm và
thực hiện biện pháp kiểm soát, dập dịch.
2.3. Tiếp tục nâng cao năng lực xét nghiệm, điều trị; rà soát, mua sắm bổ
sung trang thiết bị và nhân lực làm công tác xét nghiệm, điều trị bệnh nhân Covid19, hạn chế trường hợp tử vong. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ
đạo Sở Y tế có báo cáo cụ thể cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày
11/10/2021 về năng lực xét nghệm của tỉnh.
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2.4. Tổ chức tiếp nhận và phân bổ tiêm vắc xin theo đối tượng ưu tiên nhanh
nhất và đảm bảo an toàn cao nhất, tạo điều kiện để thực hiện nới lỏng các biện
pháp kiểm soát phòng, chống dịch, từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh
doanh, phát triển kinh tế-xã hội.
2.5. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy định, biện pháp phòng,
chống dịch của cấp trên đối với cấp dưới; tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ
đạo xử lý một số trường hợp chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra,
giám sát, quản lý để xảy ra vi phạm quy định phòng, chống dịch làm phát sinh và
lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
3. Về các kiến nghị
Thường trực Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với các kiến nghị của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, nhưng cần rà soát, kiểm tra các điều kiện để đảm
bảo chặt chẽ, phù hợp, hiệu quả trong phòng, chống dịch, báo cáo Ban Thường vụ
Tỉnh ủy cho ý kiến vào cuộc họp ngày 11/10/2021.
Trên đây là thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng,
chống dịch, yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, các huyện,
thành ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo này và các văn bản
liên quan về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Kịp thời báo cáo, đề
xuất, kiến nghị về Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo giải quyết.
Nơi nhận
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh,
- Các huyện, thành ủy,
- Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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