
try nax NuAN oAN
rixn rnANn nda

so: 4 59J,rueND-KGVx
V/v ho4t dQng cria cdc co quan Nhd
nu6c trong phdng, ch5ng dich bQnh

Covid-19

KHAN Kinh grii:

cgNG HOA XA Ugl CHU NGHIA VIET NAM
DQc lgp - Tg do - H4nh phrftc

Khdnh Hda, ngdy 6J thdng$ ndm 2021

- CLc s&, ban, nganh thuQc tinh;
- Cdng an tinh;
- B0 Chi huy QuAn sg tinh;
- B0 Chi huy BQ dQi Bi6n phdng tinh;
- UBND c6c huy6n, th! x5, thanh ph6,.

Thgc hiQn f kiiSn chi il,ao cta Thucrng tr.uc Tinh tiy vO tdng cudrng thuc
hiQn c6c biQn ph6p phdng, chting dich Covid--Ig, theo c6ng ven 16 oog-cv/Tu
ngey 08/812021cria Tinh ty, UBND tinh c6 f kiiin chi dpo nhu sau:

l. cdc s&, ban, ngdnh, doan th6; cdng an tinh, BO chi huy eu6n sg tinh;
B0 chi huy BQ dQi Bi6n phdng tinh; UBND cric huyQn, thf x6, thdnh ph6, trong
pham vi linh v.uc ph-p trdch, chri dQng tri6n ktrai, thlrc hiQn c6c nQi durrg chi da[
cria Thudrng tr.uc Tinh ty tpi cdng vdn s6 663-cy/TU ngdy ogls/zorl. Ddng
thdi, thgc hiQn mQt sO nQi dung sau:

1 . 1. Trong thoi gian thpc hiQn gi6n c6ch xd hQi theo Chi thi sO 16/CT-TTg
cria Tht tuong Chfnh pht: Tht truong cic co guffi, don v! nhd nu6c Uo tri
kfo*g 30% rhg,.T bQ, c6ng chirc, vion chtc, r)gudi lao dQng lim viQc tryc
titip tai c6ng s&.d6 phpc w tr.or chi6n d6u, tryc 9rro"g d!ch, xri t/tai [Qu mQt vd
c6c nhiQm vu cAn tnict k*r6c theo y6u cdu cp-th6. nicrg-luc tugrg vfl trang, cdn
b0, nhan vi6n y t6 dim bho r00% qu6n s6 ltheo c6ng van'si7216/uBND-
KGVX nsey Ul8/2021).

1.2. Trong thdi gian 03 ngay thuc hion tAm sodt cOng d6ng tai thanh ph6
Itjh.a Trgg.(tir ngey 09/8 d6n ngey ttl$lzozr): Th;r truong16. Jo q,r*, don vi
nhd nu6c ti6p tpc giam sO luqng hon 30%; chi b6 tri nhirng ngudi^thpi su cAn
thi6t, trong d6, uu ti6n c5c d6i tuqng:

- c6p crlu, b6o d6m an ninh trft tu, phdng chdy chta ch6y,lgc lugng ldm
c6ng t6c phdng, ch5ng dich hoac c6c lgc tuq,ng h6 trq theo yeu llu'did" pfiOi Ac
phdng, ch6ng dich cria co quan chric ndng; c6n bQ, c6ng chric girip viQc cho l6nh
clpo cdp riy, chinh quy6n dia phucmg; thanh vion'Ban Chi dpo phdng, ch6ng dich
benh d ngudi c6c cdp;.ldnh dpo, c5n bQ, cong chfc c6c s6, ban, ngdnh,-tham

Tuu, gjtq viQc tryc titip cho l6nh dpo Tinh riy, roNo, UBND tinf, trong chi
d4o, di6u hanh.

- can bQ, ph6ng vi6n, bi6n tQp vicn c6c co quan b6o chi ddng \i hopt
tlOng tr6n dla ban tinh; lgc lugng c6ng nhdn vQ sinh m6i trudrng d6 thi; xir lf sg
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cO rre diQn, nu6c, he th6ng thdng tin vd hp tAng ky thuft t4i thdnh phO Nha

Trang. ,
1.3. Gi6v td ki6m tra tpi c5c ch6t ki6m so6t tren dia ban thenh ph5 Nha

Trang: G6m giey chfug nhAn ktit qui test nhanhlRT-PCR vd mQt trong c6c 1o4i

giAy to, cp th6 nhu sau:- 
- rtre chuyen nginh (chi 6p dung eoi voi lgc lugng c6ng an, quan doi, y

to).
Th6 c6ng t6c (ghi 16 hg t6n, don vi c6ng tdc, dia chi noi cu tr0, d6ng

giSp lai 6nh vdi th6);
- V6n btmxdcnhan ctra co quan, dcm vi trong qu5 trinh di chuyi5n thyc thi

c6ng vp hoflc di chuy6n gita try s6 co qyan, dcrn vi vd noi cu tru.

2. 56r Y t6 chi dao cdc co so y ti5 tryc thuQc ph6i hgrp, tao diAu kiQn x6t

nghiQm nhanh (mi6n phi) vi cdp giey chul8 nh?n test nhanh cho c6n bQ, c6ng

chirc, vi6n chirc, nguli lao dQng theo y6u cdu.l.

(DInh kdm-C6ng vdn s6 6fi-CV/TU ngdy 08/8/2021 cila Tinh ily Khdnh

Hda).

Noi nhQn:

- Nhu tr6n (VBDT);
- Bi thu Tinh riy (b5o c6o);

- Thu&rg tryc Tinh riy (b6o c6o);

- Chri tich UBND tinh (b6o c5o);

- UBND c6c huyQn, TX, TP;

- 86o KH, Dei PTTHKh6nhHda;
- C6ng TTDT;
- Trung tAm ki6m soSt bQnh tflt tinh;

- Lenh tlao VP UBND tinh;

- Luu: VT, NN, HN."6 4.

KT. CHt TICIr
PHO CHU TICTI

0Ar

Dinh Vin ThiQu
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 TỈNH ỦY KHÁNH HÒA         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 *                             Khánh Hòa, ngày 08 tháng 8 năm 2021                   

    Số 663-CV/TU 
     V/v tăng cường thực hiện các biện pháp 
 phòng, chống dịch COVID-19 

 
 

                      Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân tỉnh,  

            - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh. 

Đồng kính gửi: - Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang. 

 

Sáng ngày 08/8/2021, tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với 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 đại diện Ban Chỉ đạo, thành phố Nha Trang báo cáo và ý kiến của các 

thành viên dự họp, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến như sau: 

1. Đối với thành phố Nha Trang: 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Nha 

Trang đang diễn biến rất phức tạp, một số nơi không thực hiện nghiêm quy 

định giãn cách xã hội, bỏ sót các trường hợp cần lấy mẫu xét nghiệm…. Vì vậy: 

- Đề nghị đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

Nha Trang nêu cao tinh thần trách nhiệm, sát sao và tổ chức hiệu quả hơn nữa 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Kịp thời động 

viên, khen thưởng cán bộ xã, phường làm tốt; đồng thời xử lý nghiêm trường 

hợp lơ là, thiếu trách nhiệm. 

- Khẩn trương phong tỏa thêm 05 địa bàn cấp xã (gồm Phước Tân, Phước 

Hải, Phước Long, Vĩnh Phương, Vĩnh Thái) theo ý kiến đề nghị của các cơ 

quan chuyên môn. Người đứng đầu cấp ủy, địa phương cơ sở chịu trách nhiệm 

nếu địa bàn mình quản lý không thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách 

xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Phối hợp với các cơ quan có liên quan bảo đảm cung ứng lương thực, thực 

phẩm cho người dân trong các khu phong tỏa bằng hình thức phù hợp (bán 

hàng lưu động bằng xe buýt, đưa chợ ra phố…). Người dân trong khu vực 

phong tỏa được mua lương thực, thực phẩm tại các điểm bán hàng trong khu 

vực phong tỏa, nhưng phải bảo đảm các điều kiện an toàn phòng, chống 

COVID-19. 
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- Thần tốc lấy mẫu tầm soát cộng đồng thẩm định theo hướng dẫn của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (từ ngày 09 - 11/8/2021); thực hiện nghiêm 

việc lấy mẫu xét nghiệm tại hộ gia đình, không bỏ sót đối tượng lấy mẫu, nhất 

là trong địa bàn phong tỏa. Trường hợp không chấp hành, cố tình né tránh việc 

lấy mẫu xét nghiệm, phải xử lý nghiêm theo quy định. 

- Nghiêm túc thực hiện việc quản lý chặt chẽ người, phương tiện đi qua 

các chốt kiểm soát. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các 

thôn, tổ dân phố an toàn (vùng xanh) của khu vực phong tỏa được phép đến cơ 

quan làm việc, nhưng phải bảo đảm có kết quả xét nghiệm test nhanh/RT-PCR 

âm tính với SARS-CoV-2 theo quy định mới được vào lại vùng xanh. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Có văn bản yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các 

cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy 

định làm việc tại nhà trong 03 ngày tầm soát cộng đồng tại thành phố Nha 

Trang (từ ngày 09 - 11/8/2021), trừ các trường hợp được phép lưu thông trong 

khung giờ hạn chế theo Công văn số 7216/UBND-KGXV, ngày 01/08/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Khẩn trương triển khai phát động Phong trào toàn dân tham gia xây 

dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống COVID-19 bảo đảm nhanh chóng, 

thiết thực, hiệu quả. 

3. Đối với Công an tỉnh: 

- Tăng cường lực lượng tuần tra lưu động (kể cả ban ngày) trên địa bàn 

thành phố Nha Trang, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định Chỉ 

thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, không để tình trạng “chặt ngoài, 

lỏng trong”. 

- Hỗ trợ, bố trí lực lượng Công an tham gia các Tổ lấy mẫu xét nghiệm tại 

hộ gia đình trên địa bàn thành phố Nha Trang trong thời gian tầm soát cộng 

đồng thẩm định; thành lập các Tổ phản ứng nhanh để xử lý, cưỡng chế các đối 

tượng chống đối. 

4. Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các khu cách ly tập trung do quân đội 

quản lý trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Công an tỉnh khảo sát, lập ngay 01 khu cách ly tập trung để 

sẵn sàng tiếp nhận, cách ly y tế theo quy định đối với các trường hợp nghiện 

ma túy dương tính với COVID-19. 
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5. Đối với Ban Chỉ đạo: 

- Khẩn trương báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện các chỉ đạo 

tại Thông báo số 130-TB/TU, ngày 02/8/2021 và Công văn số 659-CV/TU, 

ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là việc xác định mức độ nguy 

cơ của các thôn, tổ dân phố, lập bản đồ COVID-19 toàn tỉnh, hướng dẫn cụ thể 

cách ly y tế F1 tại nhà để áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh. 

- Có văn bản triển khai Công điện số 1168/CĐ-BYT, ngày 07/8/2021 của 

Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo, người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương 

tổ chức triển khai thực hiện. 
 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Như trên, 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo), 
- 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. 
- Các Sở: Y tế, Công thương. 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

 
 

Nguyễn Thanh Vân 
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