
 

 

 TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 * Khánh Hòa, ngày 22 tháng 7 năm 2021 

 Số 121 -TB/TU 
 

THÔNG BÁO 
kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban với Thường trực            

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh, 
 về phòng, chống dịch COVID-19 

----- 
 

Sáng ngày 22/7/2021, tại cuộc họp giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với 

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa 

(sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) về công tác phòng, chống dịch COVID-19, 

sau khi nghe lãnh đạo Ban Chỉ đạo báo cáo và ý kiến của các thành viên dự 

họp, Thường trực Tỉnh ủy kết luận như sau: 

1. Ban Chỉ đạo làm việc cụ thể với các huyện, thị xã, thành phố để tham 

mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc áp dụng giãn cách xã hội tại các địa 

phương phù hợp với tình hình thực tế; yêu cầu các địa phương phải chủ động 

bảo đảm các điều kiện để sẵn sàng cho khả năng kéo dài áp dụng giãn cách  

xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. 

2. UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương khắc phục ngay tình trạng chậm trễ 

trong việc mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, nhất là test nhanh kháng nguyên 

và ống môi trường; kiên quyết không để tình trạng thiếu vật tư, trang thiết bị 

làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai xét nghiệm tầm soát cộng đồng. 

3. Đối với hoạt động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp và trên địa bàn tỉnh, đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện đúng 

tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy (tại Thông báo số 114-TB/TU, ngày 

18/7/2021) trong việc xem xét, quyết định thời hạn cụ thể để các doanh nghiệp 

chuẩn bị tổ chức sản xuất theo phương án “ba tại chỗ”, “một cung đường, hai 

địa điểm”; quá thời hạn mà chưa thực hiện được thì kiên quyết yêu cầu doanh 

nghiệp phải tạm dừng hoạt động. 

4. Thành ủy, UBND thành phố Nha Trang phải quyết liệt, kịp thời hơn 

nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19 

với quyết tâm cao nhất nhằm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn trong thời gian 

sớm nhất, trong đó khẩn trương triển khai ngay các nhiệm vụ sau:  

4.1. Rà soát lại toàn bộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn thành phố; xây dựng kế hoạch cụ thể về lấy mẫu, xét nghiệm, trong đó lưu 
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ý đẩy nhanh tốc độ và tăng cường số lượng mẫu để tầm soát diện rộng hơn và 

cố gắng hoàn thành trong thời gian nhanh nhất, sớm đưa F0 ra khỏi cộng đồng. 

4.2. Khẩn trương rà soát lại những xã, phường có nhiều F0 để quyết định 

việc đóng cửa các chợ truyền thống, cảng cá đang hoạt động trên địa bàn. Chủ 

động phối hợp với Sở Công thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huy động sự 

vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội của 

thành phố để tính toán phương án cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm 

thiết yếu cho người dân. 

4.3. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục quản lý chặt 

chẽ người, phương tiện ra vào các cảng cá đang hoạt động trên địa bàn, đề xuất 

phương án huy động nhân lực, phương tiện hỗ trợ (nếu cần thiết). 

5. Về kiến nghị của các địa phương: 

- Thống nhất triển khai phương án mở rộng Khu cách ly tập trung tại 

trường Trung cấp nghề Vạn Ninh theo kiến nghị của huyện Vạn Ninh, đề nghị 

huyện Vạn Ninh chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để triển khai 

thực hiện. 

- Ban Chỉ đạo cập nhật, bổ sung nội dung kiến nghị của các địa phương 

vào báo cáo nhanh giao ban đầu giờ sáng hàng ngày. 
{ 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo), 
- Thường trực HĐND tỉnh, 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 
- Ủy ban nhân dân tỉnh, 
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ 
đội biên phòng tỉnh, 
- Các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông,  
- Viện Pasteur Nha Trang, Bệnh viện Quân y 

87, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, 
- Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh, 
-  Các cấp ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố,  
- Văn phòng UBND tỉnh, 
- Báo Khánh Hòa, Đài PT-TH Khánh Hòa, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
 

Nguyễn Thanh Vân 
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