
 

 

 TỈNH ỦY KHÁNH HÒA         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 *                           Khánh Hòa, ngày 27 tháng 9 năm 2021 

 Số 807 -CV/TU 
     V/v triển khai ý kiến chỉ đạo của  
Thường trực Tỉnh ủy tại phiên họp ngày 27/9/2021 

 
Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy. 
 

Tại cuộc họp giao ban ngày 27/9/2021 của Thường trực Tỉnh ủy với 

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (Ban Chỉ đạo 

tỉnh) 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 có ý kiến như sau: 

Vừa qua, thực hiện chủ trương nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình, 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cơ 

quan, đơn vị, địa phương thực hiện tương đối tốt, đúng quy định. Tuy nhiên, 

thời gian gần đây đã xuất hiện một số ca mắc mới COVID-19 có yếu tố phức 

tạp, có nguyên nhân xuất phát từ yếu tố chủ quan trong công tác quản lý,               

ý thức của cán bộ, công chức và một bộ phận người dân. Vì vậy, Thường trực 

Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán 

triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

theo quy định, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. 

1. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh: 

1.1. Chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch nới lỏng giãn cách xã hội, thích 

ứng an toàn với COVID-19 và phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh thời 

gian tới; lấy ý kiến các địa phương để chuẩn bị cho buổi làm việc ngày 

30/9/2021. 

1.2. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị của 

tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo 

Công văn số 6666/BYT-MT, ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, nhất là việc thực hiện đầy 

đủ 5K, yêu cầu xây dựng kế hoạch và thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-

CoV-2 theo quy định; tạo mã QR để quản lý người ra vào, khai báo y tế tại các 
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cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh doanh; yêu cầu cán bộ, công chức, người 

lao động cài đặt ứng dụng Bluezone, hoàn thành trước ngày 30/9/2021. 

1.3. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền chủ trương tiếp 

nhận người từ các tỉnh, thành phố phía Nam về tỉnh theo hướng: 

- Đối với người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19, thực hiện cách ly 

tập trung theo quy định. 

- Đối với người đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 đủ 14 ngày, có 

giấy chứng nhận kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 còn hiệu lực: thực 

hiện cách ly tại nhà trong 07 ngày, chính quyền địa phương quản lý người cách 

ly bằng vòng đeo tay thông minh, biển báo và niêm phong; hỗ trợ lương thực 

thực phẩm cho người thực hiện cách ly tại nhà. 

Đối với các trường hợp F1 đủ điều kiện cách ly tập trung tại nhà, F1 đã  

hoàn thành cách ly tập trung về theo dõi sức khỏe tại nhà, đề nghị quản lý 

tương tự như trên. 

1.4. Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố rà soát, mở rộng các điểm tiêm, 

bố trí tăng cường các lực lượng để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Vero Cell 

sau khi được phân bổ (bao gồm cả việc tiêm ngoài giờ hành chính); sau đó, 

tuyên truyền cho các trường hợp chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19 

khẩn trương đăng ký tiêm vắc xin để hoàn thành việc tiêm vắc xin cho 100% 

dân số trên 18 tuổi của tỉnh (bao gồm cả các trường hợp không có hộ khẩu 

nhưng hiện đang tạm trú tại Khánh Hòa). 

1.5. Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền 

xem xét, quyết định việc tiếp tục duy trì Bệnh viện dã chiến số 4 tại Ký túc xá 

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa trong bối cảnh trên địa bàn tỉnh vẫn còn 

phát sinh các ca mắc mới và tăng cường lực lượng để kiểm soát người, phương 

tiện từ các tỉnh phía Nam về địa bàn tỉnh tại chốt kiểm soát xã Cam Thịnh 

Đông, thành phố Cam Ranh. 

2. Giao các huyện ủy, thị ủy, thành ủy: 

2.1. Chỉ đạo rà soát, tăng cường lực lượng quản lý người, phương tiện lưu 

thông qua các chốt/trạm kiểm soát ở vị trí cửa ngõ trục đường giao thông ra vào 

địa phương mình quản lý. 

2.2. Thị ủy Ninh Hòa, Huyện ủy Vạn Ninh khẩn trương kiểm tra, chấn 

chỉnh việc để xảy ra tình trạng quản lý không chặt chẽ, dẫn đến người ngoài 
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vào trong khu phong tỏa xã Vạn Thắng (huyện Vạn Ninh) và phường Ninh 

Hiệp (thị xã Ninh Hòa) liên quan đến các ca F0 xuất hiện tại địa bàn. 
 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Như trên, 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo), 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và 

các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 

- Các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy 

trực thuộc, 

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 
- Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố, 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 
- Báo Khánh Hòa, Đài PT-TH Khánh Hòa, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.    

   

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
 
 

Võ Chí Vương 
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