
 

 

 TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 * Khánh Hòa, ngày 18 tháng 7 năm 2021 

 Số 114 -TB/TU 
 

THÔNG BÁO 
kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với                              

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

thị xã Ninh Hòa về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

----- 

 
Sáng ngày 18/7/2021, Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với 

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

(sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) và Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Ninh Hòa về triển khai công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế, thị xã Ninh Hòa báo cáo 

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

I. TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO  

1. Qua kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế, Thường trực Tỉnh ủy nhận thấy  

một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc quy định giãn cách xã hội theo 

nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ trướng Chính phủ, vẫn còn tình 

trạng “chặt chẽ bên ngoài, lỏng lẻo bên trong”, nhiều trường hợp vi phạm quy 

định ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết… Vì vậy, Thường trực Tỉnh ủy 

yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là thành phố 

Nha Trang, thị xã Ninh Hòa cần quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy định giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 16, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chủ động, linh 

hoạt, kịp thời triển khai hiệu quả các biện pháp, phù hợp với thực tiễn phát sinh, 

trường hợp vượt thẩm quyền cần báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết. 

Ban Chỉ đạo làm việc cụ thể với huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh để xem 

xét, thống nhất việc điều chỉnh các biện pháp giãn cách xã hội phù hợp với tình 

hình thực tế tại địa phương, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Để triệt để khoanh vùng, tập trung truy vết, dập dịch trong cộng đồng, 

đề nghị UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo khẩn trương lập một số chốt kiểm 

soát trên địa bàn thành phố; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát để kiểm 

tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch 

theo Chỉ thị 16 và các trường hợp vi phạm an ninh trật tự theo thẩm quyền. 
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3. Về công tác phòng, chống dịch trong các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: 

- Đề nghị tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương không sử dụng lao động 

đến từ vùng dịch trong giai đoạn hiện nay. Riêng đối với đề nghị tổ chức đưa 

công nhân từ Ninh Hòa trở lại làm việc tại Nhà máy dệt Nha Trang, giao Ban 

Chỉ đạo xem xét, quyết định trên cơ sở đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, 

chống dịch Covid-19 và phù hợp tình hình thực tiễn. 

- Đối với các doanh nghiệp chưa tổ chức phương án “ba tại chỗ”, “một 

cung đường, hai địa điểm”, giao Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong, Sở Công 

thương, Sở Lao động - Thương binh và xã hội theo chức năng nhiệm vụ, chủ 

động làm việc, yêu cầu các doanh nghiệp phải tổ chức sản xuất theo đúng 

phương án trên, bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, hạn 

chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Giao Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định thời 

hạn để các doanh nghiệp chuẩn bị phương án nêu trên; quá thời hạn mà chưa tổ 

chức thực hiện thì yêu cầu doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động. Trường hợp 

đặc biệt, Ban Chỉ đạo báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Đối với kiến nghị của Công ty TNHH đóng tàu Hyundai - Việt Nam, 

giao Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong chủ trì, phối hợp với CDC Khánh 

Hòa, trực tiếp làm việc với Công ty và chính quyền địa phương để hướng dẫn, 

thống nhất triển khai các biện pháp tổ chức cho người lao động làm việc tại 

nhà máy, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. 

4. Về việc cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu: 

Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và cơ quan có liên quan khẩn trương xây 

dựng phương án cụ thể về việc cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa 

thiết yếu cho người dân trong trường hợp dừng hoạt động chợ truyền thống, 

siêu thị tại các khu vực bị phong tỏa, báo cáo Ban Chỉ đạo quyết định để triển 

khai thực hiện thống nhất, hiệu quả. 

Đối với hoạt động của các chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố Nha Trang, 

chỉ duy trì hoạt động của các chợ truyền thống, siêu thị tại các khu vực thật sự 

cần thiết, nhưng phải bảo đảm đủ khả năng cung cấp lương thực, thực phẩm, 

hàng hóa thiết yếu cho người dân. Các chợ truyền thống, siêu thị được phép 

hoạt động phải được kiểm soát chặt chẽ và thực hiện đầy đủ các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là quy định giãn cách và thông điệp 5K… 
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5. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và truyền 

thông chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông. Trọng tâm là, tiếp 

tục định hướng tuyên truyền thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng; cung cấp kịp thời 

thông tin cho nhân dân để nhân dân chia sẻ, ủng hộ và đồng hành với chính 

quyền thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp 

với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng 

đăng thông tin sai sự thật nhằm kích động, trục lợi… gây hoang mang dư luận, 

ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

II. TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY, BAN CHỈ 

ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THỊ XÃ NINH HÒA 

1. Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ 

lực của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thị xã Ninh Hòa trong 

việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 một cách đồng bộ, nhịp 

nhàng, hiệu quả với tinh thần tự chủ cao. Nhờ vậy, tình hình dịch bệnh Covid-

19 trên địa bàn thị xã mặc dù diễn biến rất phức tạp nhưng có chuyển biến tích 

cực hơn, từng bước được kiểm soát tốt hơn. 

2. Trong thời gian tới, đề nghị cấp ủy, chính quyền thị xã Ninh Hòa tiếp 

tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực với quyết tâm cao nhất để kiểm soát, 

ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 nhất là trong những ngày còn lại của 

đợt thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; đồng thời, cần khẩn trương tập 

trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sau: 

2.1. Căn cứ tình hình thực tế và đề xuất của Ban Chỉ đạo, Thường trực 

Tỉnh ủy thống nhất điều chỉnh phương án lấy mẫu xét nghiệm theo hướng: tập 

trung ưu tiên test nhanh kháng nguyên phát hiện SAR-Cov-2 tại các khu vực 

có nguy cơ cao trên địa bàn thị xã Ninh Hòa với tốc độ thần tốc, qua đó sàng 

lọc nhanh đối tượng để tiếp tục xét nghiệm lại bằng RT-PCR. Đồng thời, yêu 

cầu CDC Khánh Hòa tiếp tục đẩy nhanh tốc độ trả kết quả xét nghiệm RT-

PCR, phân tích kỹ hơn yêu tố chuyên môn đối với các ca F0 trong cộng đồng 

để thị xã Ninh Hòa nhanh chóng thu hẹp khu vực phong tỏa và xác định các 

vùng an toàn.  

Trước mắt, thống nhất chưa bố trí máy xét nghiệm RT-PCR tại thị xã 

Ninh Hòa theo đề xuất của Ban Chỉ đạo, để tập trung năng lực xét nghiệm cho 

CDC Khánh Hòa. 

2.2. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác truy vết, bảo đảm nhanh chóng, 

không bỏ sót các trường hợp F1, F2 trong cộng đồng với phương châm phong 
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tỏa diện rộng, xét nghiệm thần tốc, xác định vùng an toàn, thu hẹp vùng phải 

phong tỏa. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện tại các chốt 

kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, nhưng phải bảo đảm xử lý 

mềm dẻo, linh hoạt, hiệu quả; đồng thời, kiểm tra việc chấp hành nghiêm các 

quy định phòng, chống dịch trong các khu phong tỏa, tránh tình trạng “chặt chẽ 

bên ngoài, lỏng lẻo bên trong”. 

2.3. Tiếp tục đóng cửa các chợ, siêu thị, cửa hàng bách hóa… trong các 

khu phong tỏa theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 112-

TB/TU, ngày 16/7/2021; đồng thời, nhanh chóng triển khai các phương án bảo 

đảm cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân 

trong khu phong tỏa; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời 

các thông tin phản ánh của người dân. 

2.4. Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao 

động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19 theo Kế hoạch số 6606/KH-UBND, ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh 

phong trào “tương thân tương ái”, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư, 

nguyện vọng của người dân để phản ánh đến các cấp chính quyền, kịp thời 

xem xét, giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân. 

Yêu cầu 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 nghiêm túc thông báo này. 
 

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. 
- Các Sở: Y tế, Công thương, Thông tin và 

Truyền thông, LĐ-TB&XH, Giao thông vận tải, 
- Ban Quản lý KKT Vân Phong,  
- 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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