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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp bàn tiếp tục triển 

khai một số giải pháp về y tế áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng, chống 

dịch Covid-19 tại khu vực đường Bửu Đoá, Phước Long, Nha Trang. 
_______________ 

 

 

 

Ngày 28/6/2021, tại Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang,               

ông Lưu Thành Nhân - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp bàn tiếp 

tục triển khai một số giải pháp về y tế áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng, 

chống dịch Covid-19 tại khu vực đường Bửu Đoá, Phước Long, Nha Trang. 

Tham dự cuộc họp có đại diễn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh 

Hòa (CDC tỉnh Khánh Hòa), lãnh đạo các phòng, ban, đơn: Phòng Y tế, Trung 

tâm Y tế, Phòng Tư pháp, Khoa kiểm soát bệnh tật/HIV của Trung tâm y tế thành 

phố, Phòng khám số 5 và UBND phường Phước Long.  

 Sau khi nghe phòng Y tế thành phố báo cáo, về tình hình triển khai thực hiện 

Quyết định số 1730/QĐ-BCĐ ngày 25/6/2021 của BCĐ Phòng chống dịch bệnh ở 

người tỉnh Khánh Hoà về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch 

Covid-19 tại khu vực đường Bửu Đoá, Phước Long, Nha Trang, ý kiến của CDC 

tỉnh Khánh Hòa và  của các thành viên dự họp, ông Lưu Thành Nhân  - Phó Chủ 

tịch UBND thành phố kết luận như sau:  

1. Phòng Y tế thành phố: 

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh; Căn cứ vào chỉ 

đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế, chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, các cơ quan, 

đơn vị liên quan và UBND các xã, phường kịp thời tham mưu việc ứng phó tình 

hình dịch bệnh phù hợp trên địa bàn thành phố theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh 

và ngành Y tế. 

- Tiếp tục theo dõi, tổng hợp và tham mưu UBND thành phố chỉ đạo kịp 

thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện việc phòng, 

chống dịch Covid-19 tại khu vực đường Bửu Đoá, Phước Long và tại các địa 

phương trên địa bàn thành phố. 

         2. Trung tâm Y tế thành phố:  

- Phân công lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 

và đôn đốc nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ được giao… 

 - Nghiêm túc rút kinh nghiệm và chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại 

trong thời gian vừa qua.  
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         - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên Y tế tại các chốt/trạm kiểm soát; 

lập danh sách, đo thân nhiệt, quan sát tình trạng sức khỏe tất cả người được phép 

ra/vào khu vực phong tỏa tạm thời; đảm bảo vật tư, phương tiện, trang bị bảo hộ, 

thuốc chữa bệnh thiết yếu… để phục vụ khu vực cách ly y tế. Cụ thể: 

+ Củng cố ngay nhân lực y tế tại Trạm y tế phường Phước Long: Thiết lập 

Trạm y tế làm Trung tâm phòng, chống dịch của địa phương, tăng cường đủ nhân 

lực gồm bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng…am hiểu về công tác điều trị và phòng chống 

dịch để phục vụ 2 nhiệm vụ: công tác khám chữa bệnh, cấp cứu, theo dõi giám sát 

sức khỏe tại khu vực cách ly y tế ở đường Bửu Đóa và phục vụ công tác y tế của 

cả phường Phước Long.  

+ Bố trí đủ nhân viên y tế đảm bảo trực 24/24 giờ để theo dõi, giám sát, xử 

lý các vấn đề về y tế, hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm 

công tác kiểm soát phòng, chống lây nhiễm, công tác khử khuẩn (vật dụng, rác 

thải…) và hoạt động truyền thông phòng, chống dịch tại khu vực cách ly y tế ở 

đường Bửu Đóa. 

        - Đảm bảo việc khám chữa bệnh, cấp cứu các bệnh thông thường cho Nhân 

dân tại khu vực cách ly y tế. Cụ thể: Chỉ đạo Phòng Khám đa khoa số 5 thực hiện 

nhiệm vụ khám và điều trị bệnh và xử lý các tình huống về y tế phát sinh (khám 

cấp thuốc BHYT, cấp cứu…) cho người dân khu vực cách ly y tế khi có yêu cầu. 

Tổ chức triển khai công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh vượt khả năng điều 

trị của Trạm y tế cấp xã lên bệnh viện tuyến trên nhưng vẫn bảo đảm công tác cách 

ly y tế đối với người dân trong vùng được cách ly. 

        - Về vật dụng y tế phòng lây nhiễm, ngoài việc được cấp phát từ Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật tỉnh và vật tư có sẵn của trung tâm y tế thành phố, trang bị thêm 

cơ số phòng chống dịch cho trạm y tế để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch 

theo quy định. Đảm bảo công tác khử khuẩn: các phương tiện được phép ra/vào 

khu vực cách ly y tế, xử lý môi trường, khử trùng khu vực ổ dịch vùng cách ly, hộ 

gia đình có bệnh nhân Covid-19, các hộ gia đình liền kề xung quanh; rác thải sinh 

hoạt, rác thải y tế… Bảo đảm vệ sinh hoạt động mai táng, hoả táng và công tác 

kiểm soát phòng, chống lây nhiễm tại cơ sở điều trị khu vực cách ly y tế  (nếu phát 

sinh tình huống).  

3. UBND phường Phước Long:  

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Y tế thành phố thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch triệt để, không để dịch lan rộng trong cộng đồng 

và không để dịch lây lan sang các vùng khác, địa phương khác thực hiện Quyết 

định số 1730/QĐ-BCĐ ngày 25/6/2021 của BCĐ Phòng chống dịch bệnh ở người 

tỉnh Khánh Hoà về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch 
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Covid-19 tại khu vực đường Bửu Đoá, Phước Long theo “Sổ tay hướng dẫn tổ 

chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19” ban hành kèm theo Quyết định 

số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế. 

- Phân công lực lượng giúp người dân trong khu vực cách ly y tế mua hoặc 

đặt hàng online, hoặc mua  các nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm tại các siêu 

thị đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho các hộ dân trong khu vực cách ly y tế. Chủ động 

hỗ trợ các trường hợp khó khăn (nếu có). 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể và tiếp tục duy trì Tổ công tác chốt trực 24/24 

tại khu vực cách ly y tế (tránh trường hợp các hộ dân di chuyển ra khỏi khu vực 

cách ly y tế) đảm bảo kiểm soát, giám sát chặt chẽ các hộ dân theo quy định. Kiểm 

soát chặt chẽ 24/24 giờ không cho hàng hóa, phương tiện ra vào khu vực cách ly. 

Chỉ cho phép ra, vào khu vực cách ly những hàng hóa, phương tiện phục vụ việc 

cách ly; một số trường hợp đặc biệt khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa 

phương.  

- Tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức đến từng hộ dân để quán triệt 

chủ trương, tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân tạo sự 

đồng thuận và ủng hộ việc thiết lập vùng cách ly y tế, vận động nhân dân về vai 

trò, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của mỗi người và mỗi gia đình 

trong việc thực hiện cách ly chống dịch. 

4. Phòng Tư pháp, Phòng  Quản lý đô thị, Công an thành phố, Kinh tế, 

Tài chính - Kế hoạch, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị: Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, hỗ trợ và hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương 

kịp thời trong công tác phòng, chống dịch. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể 

thao: Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn 

để kịp thời nắm bắt thông tin và có nội dung  tuyên truyền, phổ biến phù hợp, sâu 

rộng trong quần chúng nhân dân. 

UBND thành phố Nha Trang thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương 

biết, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Các thành viên dự họp (VBĐT); 

- UBND tỉnh Khánh Hòa (báo cáo); 

- Sở Y tế (báo cáo); 

- Thường trực Thành ủy,  Thường trực HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Lãnh đạo VP (VBĐT);  

- Các phòng, ban: VHTT, TT VHTTTT TP, 

QLĐT, Công an TP, Kinh tế, TCKH,  

Cty CP MTĐT; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu VT; Thư. 

 TL. CHỦ TỊCH 

  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

    PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

  
 

 

      

     Trần Thị Thu Hiền 
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