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            Ninh Thuận, ngày       tháng  10  năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành 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 (từ ngày 20/10 đến hết ngày 11/11/2021) 

 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy 

định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 ban hành Hướng 

dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19;  

Thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU ngày 13/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về việc triển khai các hoạt động thích ứng an toàn phòng, chống dịch-Covid-19 

để ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 5859/TTr-SYT ngày 

16/10/2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 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). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Tất cả các sở, ban, ngành cấp tỉnh: 

a) Theo lĩnh vực nhiệm vụ được giao, tổ chức cập nhật các văn bản hướng 

dẫn mới của các Bộ, ngành Trung ương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa 
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đổi, bổ sung các văn bản đã ban hành và chỉ đạo thống nhất triển khai thực hiện 

đảm bảo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

b) Kịp thời tháo gỡ ngay khó khăn, xử lý các vấn đề đột xuất, phát sinh 

liên quan đến công tác phòng, chống dịch cho các địa phương. 

c) Thực hiện việc mua sắm để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-

19 đúng quy định; công khai, minh bạch; đảm bảo tiết kiệm và phòng, chống 

tiêu cực, lãng phí, tham nhũng. 

d) Khen thưởng kịp thời; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật 

trong phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Sở Y tế: 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phân loại, đánh giá cấp độ 

dịch; trong đó lưu ý yếu tố đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi 

bệnh Covid-19 trong các quy định liên quan tới đi lại, cách ly y tế, tổ chức sản 

xuất, kinh doanh, tham gia các hoạt động đông người. 

b) Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị liên quan và 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức cập nhật, công khai các vùng 

dịch và cấp độ dịch ở tất cả các địa phương trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để 

áp dụng các biện pháp quản lý người đến từ vùng dịch và từ các địa phương 

khác. 

c) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chuẩn bị sẵn sàng 

lực lượng cơ động để kịp thời tăng cường cho các địa phương trong trường hợp 

dịch bệnh vượt quá khả năng kiểm soát dịch. 

3. Sở Giao thông vận tải: tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định tạm 

dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch trên các tuyến quốc lộ và Ga Tháp 

Chàm. 

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

a) Trên cơ sở kế hoạch này, có trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện 

Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa 

bàn phụ trách với lộ trình cụ thể, khả thi, bảo đảm phòng, chống dịch phù hợp, 

kịp thời với diễn biến dịch bệnh tại từng địa bàn; 

b) Cập nhật các thông tin, dữ liệu phục vụ việc xác định cấp độ dịch theo 

hướng dẫn của Sở Y tế. Căn cứ tình hình dịch trên địa bàn, đề xuất Ủy ban nhân 

dân tỉnh công bố mức độ dịch và áp dụng các biện pháp áp dụng tương ứng; 

c) 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, không chủ quan khi dịch đi qua; đảm bảo phương 

châm “bốn tại chỗ”; thực hiện việc mua sắm để phục vụ công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, phòng, 

chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các văn bản 

trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến việc áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 có nội dung trái với văn bản này thì thực hiện theo 

văn bản này. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng 

các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị thuộc Trung 

ương đóng trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- VP Chính phủ (báo cáo); 

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- VPUB: LĐ, CV; 

- Lưu: VT, VXNV. NNN 

                CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 
 

                                                                             Trần Quốc Nam 
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