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KẾ HOẠCH
Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
theo Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ

Đại dịch Covid-19 năm thứ hai do biến thể Delta với làn sóng lây nhiễm
mới lây lan rất nhanh và mạnh do virút phát tán trong không khí, chu kỳ lây
nhiễm ngắn hơn các chủng virus trước làm gia tăng khả năng lây nhiễm trong
cộng đồng, gần đây biến thể Lambda cũng đã lây lan đến 40 quốc gia, các nhà
khoa học cảnh báo có nguy cơ trở thành mối đe dọa lớn, trong bối cảnh cả thế
giới vẫn đang gồng mình đối phó với biến thể Delta, nguy hiểm hơn và đe dọa
đến phát triển kinh tế, xã hội của các quốc gia.
Trên địa bàn tỉnh ta tình hình dịch bệnh cũng diễn biến phức tạp, có lúc ở
mức nguy cơ rất cao. Để kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh; chăm lo, bảo
vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, ngay từ đầu, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân
(UBND) tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt bảo đảm công tác phòng chống dịch kịp thời,
hiệu quả và đúng quy định theo nhận định diễn biến dịch bệnh từ các tỉnh, thành
phố trong nước, các tỉnh lân cận. Những giải pháp đề ra được triển khai đúng
hướng, cùng với sự ủng hộ, đồng lòng tham gia của toàn thể Nhân dân và cộng
đồng doanh nghiệp đã giúp phát hiện, ngăn chặn kịp thời các chuỗi lây nhiễm,
bước đầu kiểm soát các ổ dịch, công tác xét nghiệm, cách ly tập trung và tiếp
nhận điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được đáp
ứng. Hiện còn một vài ổ dịch mới phát sinh và một số khu vực nguy cơ cũng
đang tiếp tục được đánh giá để tiếp tục xử lý, không để lây lan rộng trên địa bàn
tỉnh.
Thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính
phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện Nghị
quyết số 30/2021/NQ-QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV,
Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện các biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của
Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, doanh
nghiệp và Nhân dân cùng đồng hành, chung tay, chia sẻ trong cuộc đấu tranh với
dịch bệnh Covid-19, nhất là trong việc chăm lo hỗ trợ cho người dân, lực lượng
tuyến đầu, mua sắm vật tư, trang thiết bị, tiêm phòng vắc xin và điều trị cho
người nhiễm Covid-19.
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2. Phấn đấu đến tháng 04/2022, có ít nhất 92% dân số từ 18 tuổi trở lên
được tiêm vắc xin phòng Covid-19.
3. Quyết tâm khống chế lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng ở
mức thấp nhất, trong thời gian sớm nhất.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: tổ chức
quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021
của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để
thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV;
Kết luận số 11-KL/TW ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Hội nghị Trung ương 3
khóa XIII, Văn bản số 79-CV/TW ngày 29 tháng 01 năm 2020 của Ban Bí thư,
Thông báo số 172-TB/TW ngày 21 tháng 3 năm 2020 về kết luận của Bộ Chính
trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Kết luận của Bộ Chính trị tại
Công văn số 50-CV/VPTW ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Trung
ương Đảng, Kết luận số 07-KL/TW ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị
về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Điện ngày 21 tháng 7 năm 2021 của
Thường trực Ban Bí thư, Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19 ngày 29
tháng 7 năm 2021 của Tổng Bí thư và Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28
tháng 7 năm 2021 của Quốc hội, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương,
cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thâm quyên được giao, tổ
chức thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chủ
tịch nước, Lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Nghị quyết của
Chính phủ: số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021, số 78/NQ-CP ngày 20
tháng 7 năm 2021 và số 79/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2021, các Chỉ thị của
Thủ tướng Chính phủ: số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020, số 16/CT-TTg
ngày 31 tháng 3 năm 2020 và số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020, Quyết
định số 2686/QĐ-BCĐQG ngàỵ 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
gây ra và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương.
2. Triển khai các giải pháp cấp bách
2.1. Về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19:
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo thực
hiện áp dụng nghiêm các giải pháp tương ứng với các mức độ nguy cơ theo tinh
thần Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 16, Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ
đạo của Tỉnh với phương châm có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không
được chậm hơn, thấp hơn; quyết tâm giữ vững thành quả các "vùng xanh" trong
phòng, chống dịch, trong đó cần đặc biệt lưu ý trong lãnh đạo, chỉ đạo:
a) Việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là kiểm soát
người vào tỉnh, đi qua tỉnh phải được triển khai thực chất, nghiêm ngặt, mạnh
mẽ, quyết liệt, chặt chẽ ngay từ đầu, xuyên suốt trong tất cả các cấp; khi có diễn
biến xấu hơn thì làm việc gì phải dứt khoát việc đó, không chần chừ, do dự,
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thiếu cương quyết, thiếu bản lĩnh. Bám sát thực tiễn với tinh thần “hiệu quả trên
hết” phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, vừa làm vừa rút kinh
nghiệm và từng bước mở rộng, hoàn thiện, điều chỉnh ngay bảo đảm sát với diễn
biến tình hình theo tinh thần không cầu toàn, không nóng vội và tuyệt đối không
được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác khi chưa có ca F0 trên địa bàn tỉnh; cấp trên
phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra cấp dưới, rà soát các khâu, các điều kiện,
biện pháp phòng, chống dịch bệnh để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch
bệnh thay đổi.
b) Đảm bảo 100% người đến/về từ các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19
được kiểm soát, áp dụng biện pháp phòng, chống dịch theo Công văn
4147/UBND-VXNV ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó phải
được phân loại, phân luồng đối tượng và kiểm tra, giám sát chặt chẽ, không để
sai sót trong quá trình thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú. Riêng các trường
hợp từ vùng dịch tỉnh Đồng Nai về/đến tỉnh từ ngày 31/7/2021 tiếp tục cách ly y
tế tại nhà trong thời gian 14 ngày kể từ ngày hoàn thành cách ly tập trung theo
Công văn số 4275/UBND-VXNV ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh.
Ban Điều hành các cơ sở cách ly tập trung tỉnh, UBND các huyện thành
phố tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm ngặt các quy định cách ly tập
trung và quản lý sau cách ly tập trung theo Công văn số 2158/UBND-VXNV
ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh.
UBND các huyện, thành phố tăng cường hoạt động của Tổ giám sát cộng
đồng để kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý y tế đối với các trường hợp về từ
vùng dịch và quản lý thật chặt các trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung về
cách ly tại nhà đảm bảo tuyệt đối chấp hành quy định, không để phát sinh lây
nhiễm trong gia đình và cộng đồng.
c) Cùng với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, các
sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động xây dựng và thực hiện
phương án đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm thiết yếu,
tuyệt đối không để ai thiếu đói, đồng thời phải bảo đảm các yêu cầu an toàn
phòng, chống dịch bệnh; Chuẩn bị sẵn sàng phương án, nhân lực, vật tư, thiết bị
y tế để kịp thời cấp cứu, chữa bệnh cho mọi người dân ở mọi lúc, mọi nơi khi có
dịch xảy ra.
2.2. Về công tác y tế:
a) Về xét nghiệm:
- Sở Y tế chỉ đạo chặt chẽ, khoa học công tác xét nghiệm, chỉ đạo xét
nghiệm “thần tốc" các đối tượng có nguy co cao trên địa bàn nhằm phát hiện F0
nhanh nhất phục vụ công tác truy vết và phân loại điều trị ngay; phải kiểm soát,
tuyệt đối không bỏ sót, không để F0 tiếp tục tiếp xúc, di chuyển làm lây lan dịch
bệnh ra cộng đồng (nếu có).
- Tăng cường xét nghiệm trọng tâm, trọng điểm cho các nhóm đối tượng
theo Kế hoạch số 4179/KH-UBND ngày 15/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
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việc xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19
trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý dịch trong cộng đồng và đánh giá mức
độ nguy cơ, áp dụng các biện pháp hành chính phù hợp phục vụ phòng chống
dịch phù hợp cho từng khu vực, từng địa phương, ổn định hoạt động sản xuất và
phát triển kinh tế, xã hội.
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ Quyết định số 2686/QĐBCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19
về Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng
trong phòng chống dịch Covid-19, để chủ động thường xuyên tổ chức đánh giá
mức độ nguy cơ và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh áp dụng biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn phụ trách phù hợp với tình hình thực tế của
từng khu vực. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm làm đầu mối, hướng dẫn, điều
phối tiếp nhận mẫu xét nghiệm RT-PCR, trả kết quả xét nghiệm kịp thời cho các
địa phương. Đồng thời theo dõi, đánh giá mức độ nguy cơ và đề xuất các biện
pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn
tỉnh.
- Khi phát thiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (bằng test
nhanh hoặc RT-PCR), trong vòng 01 giờ, đơn vị xét nghiệm phát hiện phải báo
về Sở Chỉ huy phòng chống dịch tỉnh, Tổ Phản ứng nhanh và cơ quan, đơn vị,
địa phương liên quan để thần tốc điều tra, truy vết, khoanh vùng, xử lý dịch theo
Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành
“Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”.
Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn bộ về quản lý,
điều hành xử lý ổ dịch và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp, giải
pháp kiểm soát lây nhiễm theo Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021
của Bộ Y tế khi có ca bệnh covid-19 tại cộng đồng trên địa bàn phụ trách.
Triển khai ngay, thần tốc việc xét nghiệm tại các khu vực phong tỏa và
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có trách nhiệm trả lời kết quả xét nghiệm bằng
RT-PCR đến các đơn vị, địa phương trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận mẫu.
b) Duy trì hoạt động của hệ thống khám bệnh, chữa bệnh an toàn. Bảo
đảm hệ thống thường trực cấp cứu, xe cứu thương, ôxy y tế, máy thở và các
trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch bệnh, cấp cứu, điều trị
người bệnh.
Sở Y tế thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá đảm bảo công tác kiểm
soát, xử lý dịch bệnh và phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 tại cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh theo đúng quy định của Bộ Y tế.
c) Về vắc xin, thuốc điều trị Covid-19:
Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ
nguồn vắc xin được cấp và hướng dẫn của Bộ Y tế, đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc
xin phòng Covid-19, tiêm theo thứ tự ưu tiên theo Nghị quyết 21/NQ-CP của
Chính phủ và phấn đấu đến tháng 04/2022, có ít nhất 92% dân số từ 18 tuổi trở
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lên được tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo Kế hoạch số 4180/KH-UBND ngày
15/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai
đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Tổ chức nhiều điểm tiêm cố định và lưu động theo Kế hoạch số 4180/KHUBND ngày 15/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tạo thuận lợi và bảo đảm an
toàn, hiệu quả cho người được tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Huy động mọi
lực lượng y tế công lập, tư nhân và các lực lượng hỗ trợ khác triển khai chiến
dịch tiêm vắc xin trên toàn tỉnh. Tăng cường tìm kiếm và khuyến khích doanh
nghiệp, tổ chức, cá nhân chủ động tìm kiếm nguồn mua thuốc điều trị Covid-19.
d) Xây dựng phương án bảo đảm công tác y tế phòng, chống dịch bệnh
Covid-19:
- Căn cứ mức độ nguy cơ, diễn biến dịch bệnh và theo hướng dẫn của Bộ
Y tế, Sở Y tế tham mưu xây dựng phương án phòng, chống dịch theo từng tình
huống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở phương án phòng, chống dịch và
hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố
trí kinh phí mua sắm, dự trữ, tổ chức lực lượng phù hợp, hiệu quả phục vụ công
tác phòng, chống dịch bệnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Căn cứ yêu cầu thực tế phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố xây dựng phương án phòng, chống dịch theo từng tình
huống dịch bệnh trên địa bàn phụ trách; trường hợp vượt khả năng, báo cáo Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Căn cứ phương án phòng, chống dịch theo từng tình huống dịch bệnh
của tỉnh, Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh việc thành lập, xây dựng cơ sở
thu dung, điều trị Covid-19; tham mưu Kế hoạch đảm bảo vật tư, trang thiết bị,
nhân lực phòng, chống dịch để phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống
dịch bệnh trên địa bàn.
- Các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, tích cực huy động hệ
thống y tế công lập, tư nhân và các nguồn lực xã hội để kịp thời phối hợp trong
triển khai công tác dự phòng, cách ly, điều trị, tiêm vắc xin, đầu tư cơ sở vật
chất và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, bảo đảm chặt
chẽ, hiệu quả và theo đúng quy định.
2.3. Về bảo đảm an ninh, trật tự:
a) Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các cơ quan chức

năng và các địa phương tăng cường bám sát địa bàn, kiểm soát chặt chẽ việc
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chú trọng phát huy vai trò của
công an cấp xã, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp chặt chẽ
với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tăng cường công tác quản lý, bảo
đảm an toàn các cơ sở cai nghiện, cơ sở bảo trợ xã hội.
b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện hoạt

động của các cơ sở cách ly tập trung bảo đảm ứng trực 24/24; chỉ đạo các lực
lượng quân đội, nhất là lực lượng quân y, dân quân tự vệ... phối hợp chặt chẽ với
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các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh; phối hợp với Công an
tỉnh và các địa phương trong việc quản lý cơ sở điều trị bệnh nhân mắc Covid19 và người vào địa bàn tỉnh.
c) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức các lực lượng, cơ

quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc phòng, trật
tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác;
có phương án chủ động ứng phó với các diễn biến phức tạp về an ninh, trật tự
trên địa bàn; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố
tăng cường hoạt động giám sát của Tổ giám sát cộng đồng thực hiện nghiêm
phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phát hiện, xử lý ngay
người đến từ vùng có dịch hoặc đến từ địa bàn khác mà không khai báo theo quy
định.
Khi có dịch xảy ra trên địa bàn phải chủ động áp dụng linh hoạt các biện
pháp cần thiết như: Hạn chế một số phương tiện, yêu cầu người dân không ra
khỏi nơi cư trú trong khoảng thời gian nhất định, tại một số khu vực, địa bàn
nhất định trên nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó"; dứt khoát không để người dân tự
phát rời khỏi địa bàn đang có dịch làm lây lan sang các địa bàn, địa phương
khác; tổ chức các lực lượng để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong
vùng có dịch; thực hiện biện pháp đặc biệt về thông tin liên lạc và sử dụng các
phương tiện thông tin liên lạc; kêu gọi, thuyết phục, huy động, trưng dụng tài
sản, phương tiện, trang thiết bị và các biện pháp khác có thể áp dụng trong tình
trạng khẩn cấp để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lây lan trong phạm vi thẩm
quyền quản lý. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành
phố báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi áp dụng.
Xử lý nghiêm các vi phạm, kể cả xử lý hình sự theo quy định của pháp
luật đối với mọi hành vi không tuân thủ, cản trở, chống đối việc thực hiện các
quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền.
Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an địa phương tham mưu cấp ủy,
chính quyền và làm nòng cốt trong tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ này.
2.4. Về sản xuất, cung ứng, lưu thông, vận chuyển hàng hóa:
Các Sở: Giao thông vận tải, Công thương; Cục Quản lý thị trường, Ban
Quản lý các Khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung chỉ đạo:
a) Chỉ đạo duy trì hoạt động sản xuất, tránh làm đứt gãy các chuỗi cung

ứng lao động, hàng hóa, dịch vụ, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất nhưng
phải bảo đảm, tạo điều kiện cao nhất các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên tinh thần an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn.
b) Giao Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Ban Quản lý

các Khu công nghiệp và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn triển khai thực
hiện và theo dõi, quản lý, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo các doanh nghiệp vừa sản
xuất hiệu quả, vừa an toàn phòng, chống dịch.
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- Các cơ sở lao động, sản xuất kinh doanh thực hiện công tác phòng,
chống dịch Covid-19 theo Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 và
Công văn số 6565/BYT-MT ngày 12/8/2021 của Bộ Y tế và các văn bản khác có
liên quan; trong đó lưu ý việc xét nghiệm sàng lọc định kỳ hàng tuần ít nhất cho
20% người lao động bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp hoặc test kháng
nguyên nhanh khi đơn vị chưa có ca mắc Covid-19; xét nghiệm ít nhất 50%
người lao động khi có ca mắc Covid-19.
- Đối với công tác vận chuyển hàng hóa: Chủ các doanh nghiệp kinh
doanh hàng hóa, lái xe, phụ xe và tổ chức cá nhân giao/nhận hàng hóa phải thực
hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn tại các
Công văn số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 và Công văn số 5886/BYT-MT
ngày 22/7/2021 của Bộ Y tế; Công văn số 3247/UBND-KTTH ngày 01/7/2021,
số 3771/UBND-KTTH ngày 26/7/2021 và Công văn số 4350/UBND-KTTH
ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
c) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở: Y tế, Công

Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh và các ngành, địa
phương liên quan tạo điều kiện cao nhất để vận chuyển, lưu thông hàng hóa, vật
tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất bảo đảm an toàn, liên thông, thống nhất, thông
suốt với các tỉnh, thành phố khác; có biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại điểm đầu
và điểm cuối trong chuỗi cung ứng, lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Chủ động
có các giải pháp hỗ trợ bảo đảm sản xuất, cung ứng, lưu thông đối với nhóm
hàng hóa là trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, hóa chất, ôxy y tế, phương tiện, dịch
vụ phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
d) Bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu

phẩm, ổn định đời sống của người dân, đặc biệt là chuẩn bị sẵn sàng phương án
bảo đảm cung ứng trực tiếp đến người dân ở những khu vực phong tỏa, giãn
cách xã hội khi có dịch xảy ra.
e) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công

Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, các tổ chức Chính trị - xã hội, cộng
đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân... triển khai các phương án, giải pháp
tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19, tạo điều kiện cho nhân dân tiêu
thụ các sản phẩm nông nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.
2.5. Về thực hiện các chính sách hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội:
a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành chức năng, Ủy

ban nhân dân huyện, thành phố tập trung chỉ đạo:
- Tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao
động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo
Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ theo Kế hoạch số
3544/KH-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh; thường xuyên rà soát, cập
nhật, không bỏ sót đối tượng cần cứu trợ, không để ai bị thiếu đói, bám sát tình
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hình và yêu cầu thực tế để tiếp tục mở rộng hoặc điều chỉnh phù hợp các đối
tượng được trợ cấp khi gặp khó khăn và giảm tối đa các thủ tục hành chính trong
tổ chức thực hiện.
- Triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công
với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người
mất việc làm do dịch bệnh Covid-19 bảo đảm kịp thời, đúng quy định.
b) Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh ban
hành Kế hoạch đón công dân tỉnh Ninh Thuận đang sinh sống, học tập và làm
việc tại các tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số
16/CT-TTg có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về địa phương ngay sau khi có ý
kiến của Ban chỉ đạo về phòng, chống dịch của tỉnh.
c) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiên cứu thành lập, tổ chức các
tổ, nhóm hỗ trợ với hình thức tổ chức, phương thức hoạt động phù hợp, kịp thời
đáp ứng nhu cầu của người dân và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn; duy trì đường dây nóng 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận thông tin
cần hỗ trợ của người dân về y tế và sinh hoạt thiết yếu; bảo đảm trang thiết bị
phòng hộ cho các hoạt động hỗ trợ, cứu trợ... phù hợp với tình hình dịch bệnh.
2.6. Về thông tin, truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin:
a) Sở Y tế, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

Covid-19 của tỉnh là đầu mối cung cấp kịp thời thông tin chính thức về dịch
bệnh và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho người dân, doanh nghiệp;
phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức lực lượng kịp thời
hướng dẫn, hỗ trợ người dân phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe, đặc
biệt là đối tượng F0, F1.
b) Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí và các sở,
ngành, đơn vị, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có
trách nhiệm:
- Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, huy động Nhân dân, xác
định đúng vai trò "mỗi người dân là một chiến sỹ" trong cuộc chiến phòng,
chống dịch, luôn ý thức thực hiện thực hiện 5K và tích cực hưởng ứng tiêm đủ
các mũi vắc xin phòng Covid-19 để bảo vệ cá nhân và cộng đồng.
- Tiếp tục triển khai ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin trong
phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm kịp thời, hiệu quả, dễ sử dụng; đẩy mạnh
việc ứng dụng khai báo y tế điện tử (Bluzone, QR-Code...), sổ sức khỏe điện tử
và sử dụng phần mềm cập nhật thông tin báo cáo hằng ngày.
- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thống nhất
đầu mối, chủ động cung cấp, xử lý thông tin kịp thời, chính xác. Chỉ đạo các cơ
quan báo chí tăng cường các hình thức tuyên truyền, truyền cảm hứng, nêu
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gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình hiệu quả, đồng thời đấu tranh
phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về phòng, chống dịch
bệnh Covid-19.
c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện thống nhất một đầu mối về truyền thông, tăng
cường hệ thống thông tin cơ sở, thường xuyên cung cấp các bản tin tuyên
truyền, phổ biến, vận động, hướng dẫn, kêu gọi người dân trong công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19; cải chính, phản bác, đấu tranh với các thông tin xấu
độc, bịa đặt, thông tin giả mạo, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch bệnh
của các cấp, các ngành, các địa phương.
- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai có hiệu
quả các nền tảng công nghệ dùng chung đã được các cơ quan có thẩm quyền
công bố; chủ động triển khai các ứng dụng công nghệ khác phù hợp với các nền
tảng công nghệ dùng chung, đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn. Báo cáo kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh với Ủy
ban nhân dân tỉnh.
- Tổ chức, phân công đầu mối để phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ
liệu kịp thời, hiệu quả với các Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế; Công an
tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền khác
2.7. Về tổ chức, nhân lực:
a) Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống

dịch bệnh Covid-19 của tỉnh; bảo đảm các điều kiện cho Bộ phận Thường trực
Ban Chỉ đạo hoạt động hiệu quả để kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp
cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo chỉ đạo của Trung ương,
của tỉnh.
Tăng cường các hoạt động của Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch
Covid-19; có bộ phận thường trực chỉ đạo, điều phối 24/24 giờ, tổ chức theo
từng nhóm chuyên môn đê giải quyêt kịp thời các vướng mắc, yêu cầu về vật tư,
thiết bị, nhân lực, truyền thông, giao thông vận tải, cứu trợ, hỗ trợ...
b) Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các cấp chỉ đạo tập

trung, thống nhất các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chỉ đạo và huy động các

cơ sở y tế, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tích cực
tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng phải bảo đảm
các điều kiện an toàn phòng, chống dịch bệnh phù hợp với tình hình, diễn biến
dịch bệnh.

10

3. Về thu dung, điều trị người nhiễm COVID-19:
a) Giao Sở Y tế chủ động triển khai vận hành ngay các cơ sở thu dung,
điều trị khi số ca mắc tăng cao; thực hiện phân tầng điều trị, khẩn trương thiết
lập và đưa vào vận hành các trung tâm hồi sức tích cực để điều trị các ca bệnh
nặng, nguy kịch theo Quyết định số 3646/QĐ-BYT ngày 31/7/2021 của Bộ Y tế
ban hành tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2; rà soát, chuẩn
bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư thiết yếu để thu dung, điều trị người
bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, … để hạn chế thấp nhất tử vong.
b) Việc tổ chức, giao nhiệm vụ cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm
Covid-19: Giao Sở Y tế căn cứ tình hình thực tiễn tham mưu kịp thời UBND
tỉnh quyết định thành lập, giao nhiệm vụ cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm
Covid-19 theo từng cấp độ dịch bệnh xảy ra.
4. Về thực hiện cơ chế, hình thức mua sắm và đảm bảo kinh phí:
4.1. Về thực hiện cơ chế, hình thức mua sắm
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, hỗ
trợ Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực
hiện theo quy định tại mục 4, điều 2 Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021
của Chính phủ.
4.1. Về đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch:
a) Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở,

ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương:
- Ưu tiên sắp xếp, bố trí ngân sách nhà nước và các nguồn lực hợp pháp
khác để bảo đảm kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và cơ
sở điều trị người bệnh Covid-19 theo đúng nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết số
86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ.
- Đối với việc điều chỉnh, cắt giảm kinh phí của các nhiệm vụ chi chưa
thật sự cần thiết để tập trung kinh phí phòng, chống dịch bệnh và việc chuyển
nguồn kinh phí phòng, chống dịch bệnh chưa sử dụng hết sang năm sau: Các sở,
ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động thực hiện theo thẩm quyền; trường
hợp vượt thẩm quyền thì đề xuất Sở Tài chính để tổng hợp, trình cấp có thẩm
quyền theo quy định.
- Trên cơ sở dự toán ngân sách được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp
khác các sở, ngành, cơ quan, đơn vị địa phương chủ động quyết định sử dụng,
mua sắm theo các kịch bản và phương án ứng phó đã được cấp có thẩm quyền
phê duyệt; được phép mua sắm với số lượng cao hơn nhu cầu thực tế để dự
phòng trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp, phát sinh, hạn chế tối đa
lãng phí nguồn lực.
b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện,

thành phố rà soát việc huy động, sử dụng ngân sách tỉnh theo yêu cầu công tác
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phòng, chống dịch; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ngân sách trung
ương hỗ trợ thực hiện.
c) Sở Y tế xác định số lượng vắc xin, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, hóa

chất, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được cấp và mua
sắm tại tỉnh đã phân bổ, đã thực cấp cho các, ngành, đơn vị, địa phương và chi
phí liên quan, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, theo dõi, xác định số kinh phí ngân
sách tỉnh phải chi theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021
và Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ.
5. Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân
Covid-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 do ngân sách nhà nước bảo
đảm theo chi phí thực tế; chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị
Covid-19 thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh,
chữa bệnh.
Sở Y tế căn cứ quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật các loại xét nghiệm
Covid-19, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất việc đặt hàng giao
nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo đúng quy định (nếu
thấy cần thiết).
6. Phát động phong trào thi đua phòng, chống dịch Covid-19
a) Tiếp tục thực hiện hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới 6 tháng cuối
năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Kế hoạch số 3977/KH-UBND ngày
05/8/2021. Yêu cầu người đứng đầu các sở, ban ngành, địa phương, cơ quan,
đơn vị đề cao vai trò, trách nhiệm, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, kịp thời chủ
động động viên, khen thưởng hoặc phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất cấp có thẩm
quyền tuyên dương, khen thưởng những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu
trách nhiệm, chủ động đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao và các cá nhân, tập thể có thành tích
trong phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân
thực hiện các quy định, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công
tác phòng, chống dịch.
b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục phát động mạnh mẽ
phong trào Toàn dân quyết tâm thi đua sản xuất kinh doanh an toàn phòng,
chống dịch và bảo vệ thật chắc “vùng xanh”; đẩy mạnh phong trào tự quản trong
cộng đồng để giữ vững vùng xanh; có giải pháp cụ thể để chuyển “vùng vàng”
thành “vùng xanh”, “vùng cam” thành “vùng vàng” và khoanh chặt, thu hẹp tiến
tới xóa bỏ “vùng đỏ”.
Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và
các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu
quả Kế hoạch thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn tỉnh.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức
năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực
hiện nghiêm, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quy định tại Nghị quyết số
86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ và nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân
dân tỉnh tại Kế hoạch này. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; bảo
đảm phòng ngừa, ngăn chặn, nghiêm cấm tình trạng tham nhũng, tiêu cực, hạn
chế tối đa lãng phí trong phòng, chống dịch.
Tổ chức rà soát Kế hoạch/Quy trình/Quy định, cụ thể hóa các lĩnh vực
công tác phòng, chống dịch theo yêu cầu tại công văn số 4310/UBND-VXNV
ngày 19/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ chi tiết
tham mưu công tác phòng, chống dịch Covid-19; qua đó phân công trách nhiệm
cụ thể cho từng tập thể, cá nhân, tránh sự chồng chéo, quá tải và siết chặt công
tác quản lý, kiểm tra, rà soát các biện pháp đang triển khai, để tổ chức lãnh đạo,
chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, đúng hướng, toàn diện, hiệu quả đồng thời chủ động,
linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế.
2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong phạm vi quản lý và theo chức
năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện Kế hoạch này tại địa phương bảo
đảm phù hợp với tình hình thực tiễn.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã
hội, các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết một lòng,
thống nhất ý chí và hành động, cùng chung sức, đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực
vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa
phòng, chống và ngăn chặn kịp thời dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh
tế - xã hội nhanh.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ
trực tiếp Sở Y tế để được hướng dẫn cụ thể. Yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai
thực hiện, báo cáo kết quả về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Y tế (b/c);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ Phòng chống dịch;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND;
- Các huyện, thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam
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