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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /CĐ-UBND    Ninh Thuận, ngày       tháng 10 năm 2021     
 

 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt,  

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
   

 

            Quán triệt chủ trương của Chính phủ “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19”, ngày 20/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 2013/QĐ-UBND Quy định tạm thời các biện pháp thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận giai đoạn 1 (áp dụng từ ngày 20/10/2021 đến hết ngày 11/11/2021). Tuy 

nhiên, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước vẫn còn diễn biến 

phức tạp; một số địa phương vừa thực hiện các hiện pháp nới lỏng đã bị bùng 

phát dịch trở lại. Tại tỉnh Ninh Thuận, vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh bên 

trong cũng như từ bên ngoài xâm nhập vào.  

Với phương châm “kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ dịch bệnh, tạo cơ sở duy trì 

các hoạt động phát triển kinh tế”, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, ban, 

ngành, địa phương, các hội, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và 

toàn thể Nhân dân trong tỉnh thực hiện thống nhất một số nội dung như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch, hướng 

dẫn chi tiết để triển khai thực hiện Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 

20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh với nội dung khả thi, phù hợp với diễn 

biến dịch bệnh tại từng địa bàn; không được quy định các biện pháp cao hơn các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương và của 

UBND tỉnh làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, đời sống sinh hoạt 

của người dân; đồng thời không chủ quan, lơ là làm ảnh hưởng đến hiệu quả 

công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị cơ sở tham gia vào công tác 

phòng, chống dịch; chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế trên địa bàn quản lý với tinh thần 

chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đảm bảo phương châm “bốn tại chỗ” và 

tuyệt đối không chủ quan ở những nơi dịch đã giảm.  

- Tăng cường các biện pháp kiểm soát, quản lý người đến/về tỉnh từ vùng 

dịch thông qua hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng và công tác quản lý dân 

cư của chính quyền cơ sở; nghiên cứu giải pháp quản lý phòng, chống dịch phù 

hợp với từng địa bàn, khu dân cư trong điều kiện thích ứng linh hoạt; thí điểm 

xây dựng mô hình giám sát, kiểm soát dịch trong khu dân cư đáp ứng yêu cầu 

chuyển sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.  
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- Chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền vận động người thân 

gia đình có người dân đến/về tỉnh từ vùng dịch chủ động khai báo và thực hiện 

các biên pháp phòng dịch theo đúng quy định tại Quyết định số 2013/QĐ-

UBND ngày 20/10/2021; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác về nguy cơ dịch 

bệnh, khi chuyển qua giai đoạn thích ứng thì ý thức chấp hành của người dân là 

yếu tố quyết định đến hiệu quả của công tác phòng, chống dịch. 

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tổ chức tuyên truyền về các biện pháp thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, trong đó thực hiện bao phủ vắc xin 

Covid-19 cho toàn dân là mục tiêu, là biện pháp nhằm sớm đẩy lùi và hạn chế sự 

lây lan của đại dịch; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, người dân và 

doanh nghiệp tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống dịch như trước 

đây, duy trì lao động, sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế - xã hội nhưng 

vẫn bảo đảm nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.  

Đề nghị các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân 

dân quyết tâm thực hiện nghiêm các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19 và nội dung Công điện này./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. Tinh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các Huyện,Thành ủy; 

- BCĐ phòng chống dịch tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Các CQTW trên địa bàn tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Báo NT, Đài PTTH tỉnh (đưa tin); 

- Trung tâm KSBT; 

- VPUB: LĐ, CV; 

- Lưu: VT, VXNV. NNN 

              CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

              Trần Quốc Nam 
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