
 TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
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 Số 166 -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 và thành phố Nha Trang  

về phòng, chống dịch COVID-19 
----- 

 

Ngày 12/9/2021, 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) và thành phố Nha Trang về phòng, chống 

dịch COVID-19; sau khi nghe Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố Nha Trang báo cáo 

và ý kiến của các thành viên dự họp, Thường trực Tỉnh ủy kết luận như sau: 

1. Biểu dương, đánh giá cao các y bác sỹ, nhân viên y tế trong các cơ sở 

điều trị bệnh nhân COVD-19 trong thời gian qua đã nỗ lực, cố gắng, khắc phục 

mọi khó khăn, nâng cao năng lực điều trị, đưa tỷ lệ bệnh nhân ra viện ngày 

càng tăng (đến nay đã có 6.058 ca khỏi bệnh, chiếm tỷ lệ 84%), số ca tử vong 

chỉ chiếm tỷ lệ 1,06%. 

2. Đối với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh 

- Chỉ đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh và các khách sạn tăng tần suất lấy mẫu test nhanh kháng 

nguyên (3 ngày/lần) đối với người dân đang thực hiện cách ly tập trung (F1) tại 

các cơ sở cách ly tập trung F1. Rà soát, sắp xếp lại các khu cách ly tập trung 

trên địa bàn tỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế, bố trí giảm số lượng người 

trong mỗi phòng; xem xét giải thể, dừng hoạt động các cơ sở cách ly tập trung 

có tỷ lệ F0 cao. 

- UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai việc mở rộng cơ sở cách ly, điều 

trị tập trung cho người nghiện ma túy là F0, F1 và chỉ đạo giải quyết dứt điểm 

các hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai chủ trương này. 

- Chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với các địa phương, sở, ngành liên 

quan khẩn trương kiểm tra tình hình hoạt động và công tác phòng, chống dịch 

tại các chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các chợ đầu mối, chợ truyền 

thống; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp chưa thực 

hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch tại Công văn số 5858/BYT-MT, 

ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế và Công văn số 4728/BCT-TTTN, ngày 05/8/2021 

của Bộ Công thương (Thường trực Tỉnh ủy đã có chỉ đạo tại Thông báo số 141-

TB/TU, ngày 17/8/2021). 
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- Chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với ngành y tế, chính quyền các địa 

phương tiếp tục duy trì, tăng cường lực lượng để kiểm soát chặt chẽ người, 

phương tiện qua lại tại các chốt, trạm liên tỉnh, liên huyện theo quy định của 

Trung ương, của tỉnh. Chỉ đạo các địa phương nâng cao hiệu quả hoạt động các 

chốt bảo vệ vùng xanh của thôn, tổ dân phố, không để dịch xâm nhập vào vùng 

xanh. 

- Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức, thực hiện nghiêm 

công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế, tăng cường 

kiểm tra, giám sát việc tiêm vắc xin tại các điểm tiêm trên địa bàn mình quản 

lý, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người tại các điểm tiêm. Đồng 

thời, hướng dẫn các địa phương việc cập nhật số liệu tiêm chủng, bảo đảm 

thống nhất, sẵn sàng kết nối dữ liệu trong thời gian tới. 

3. Thường trực Tỉnh ủy thống nhất phân công đồng chí Hà Quốc Trị, Phó 

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thay mặt Thường trực Tỉnh 

ủy trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra tình hình công tác phòng, chống dịch tại 

các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

4. Giao Tỉnh đoàn cử đoàn viên thường xuyên cập nhật thông tin từ trang 

web https://sosmap.net/ và Zalo Connect để trực tiếp hỗ trợ hoặc kết nối thông 

tin với các trung tâm cứu trợ, các địa phương và sở, ngành có liên quan kịp 

thời giúp đỡ khẩn cấp cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi 

dịch COVID-19. 

5. Giao Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan 

triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường 

trực Tỉnh ủy và của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo), 
- Thường trực HĐND tỉnh, 
- Ủy ban nhân dân tỉnh, 
- UBMTTQ VN và các tổ chức CT-XH tỉnh, 
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh, 
- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh,  
- Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Thông tin và 

Truyền thông, Trung tâm KS bệnh tật tỉnh, 
- Huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố, 
- Báo Khánh Hòa, Đài PT-TH Khánh Hòa, 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Vân 
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