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THÔNG BÁO 

KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

----- 

Ngày 19/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo tình hình thực 

hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (từ ngày 11/10/2021 

đến ngày 18/10/2021). Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Long Biên-Ủy viên Thường 

vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và ý kiến của các đồng chí 

dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với báo cáo của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy 

về tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đến 

nay, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát, một số mặt có tiến triển tốt hơn; nhất là, 

năng lực tầm soát, xét nghiệm được nâng lên đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ 

đạo, tổ chức khoanh vùng, dập dịch của các địa phương; tỷ lệ tiêm vắc xin phòng 

dịch được nâng lên, đạt 77,35% người từ 18 tuổi trở lên; Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch các cấp, cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị địa phương nỗ lực, quyết tâm 

cao trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo chỉ đạo 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời tranh thủ được sự hỗ trợ của Bộ Y tế và các 

cơ quan Trung ương trong việc điều trị bệnh nhân Covid-19. 

Tuy nhiên, năng lực kiểm tra, giám sát, quản lý về  công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 ở một số địa phương chưa chặt chẽ, hiệu quả; năng lực điều trị chưa 

đáp ứng được yêu cầu, tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 tử vong cao, cung ứng dịch vụ y 

tế tại cơ sở còn bất cập; tỷ lệ tiêm vắc xin cho người trên 65 tuổi đạt thấp; thực 

hiện mô hình bảo vệ “vùng xanh” chưa được đánh giá kịp thời để đảm bảo tổ chức 

phù hợp, thực chất trong bối cảnh chuyển hướng “thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 

2. Để thực hiện trong 01 tuần tới, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát 

theo mục tiêu đề ra tại Thông báo số 320-TB/TU, ngày 11/10/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh 

cần quyết tâm cao hơn nữa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nâng 
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năng lực phòng, chống dịch, giảm nguy cơ dịch từ bên ngoài, bên trong, chuyển 

hướng “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Với mục 

tiêu phấn đấu đến cuối tháng 10/2021 cơ bản chuyển về cấp độ 1 trên địa bàn toàn 

tỉnh, sau ngày 11/11/2021 chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19. 

- Đối với các huyện, thành phố thuộc cấp độ 2 như: Thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm, huyện Ninh Phước, huyện Ninh Hải, huyện Thuận Nam cần xác định 

mục tiêu, phấn đấu chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19 trước ngày 11/11/2021. 

2.1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của 

Thường vụ Tỉnh ủy, rà soát, điều chỉnh, bổ sung sớm ban hành Kế hoạch thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, trên cơ sở bảo đảm nguyên 

tắc theo chỉ đạo của Trung ương, có quá trình chuyển hướng thích ứng phù hợp với 

điều kiện tình hình dịch bệnh và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phòng, chống 

dịch của địa phương.  

Thực hiện phân cấp đánh giá xác định và công bố cấp độ dịch theo nguyên 

tắc: Cấp tỉnh công bố cấp độ dịch trong phạm vi toàn tỉnh và các huyện, thành phố; 

cấp huyện công bố cấp độ dịch các xã/phường/thị trấn và thôn/khu phố trên địa 

bàn; thống nhất cơ chế cập nhật, công bố bản đồ cấp độ dịch chung của toàn tỉnh; 

đồng thời có phân công cơ quan, đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát việc đánh giá 

xác định và công bố cấp độ dịch của các địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh có tập 

huấn, hướng dẫn cụ thể để các địa phương chủ động trong đánh giá xác định và 

công bố cấp độ dịch trên địa bàn. 

2.2. Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền tạo sự thống nhất nhận 

thức trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh. 

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh có kế hoạch quán triệt, họp báo tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng cơ 

quan thông tấn báo chí đưa tin đầy đủ, chính xác, kịp thời quan điểm chỉ đạo của 

Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ về phòng, chống dịch, nhất là Kế hoạch 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

theo từng giai đoạn; tránh nhận thức không đầy đủ các biện pháp phòng, chống 

dịch gây phản ứng xã hội, tuyệt đối không chủ quan, lơi lỏng, mất cảnh giác trong 

công tác phòng, chống dịch. 
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2.3. Tiếp tục nâng cao cao năng lực truy vết, xét nghiệm tầm soát, khoanh 

vùng dập dịch đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tình hình khi phát sinh ca lây nhiễm 

mới, không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng; đồng thời tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác truy vết, xét nghiệm phát hiện các trường hợp 

nghi nhiễm. 

2.4. Tập trung đẩy nhanh hoàn thành tiêm hết số lượng vắc xin được phân bổ 

theo kế hoạch trước ngày 25/10/2021; tổ chức tiêm khoa học, chặt chẽ, đảm bảo an 

toàn cao nhất, đúng đối tượng ưu tiên, đạt tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 

người trên 65 tuổi và trên 50 tuổi.  

2.5. Tiếp tục rà soát, đầu tư bổ sung trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng 

nhân lực điều trị; đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Y tế và đoàn công tác của 

Bệnh viện Thống nhất về chuyên môn kỹ thuật, vật tư, thuốc đặc trị… để nâng cao 

năng lực, hiệu quả điều trị, giảm tỷ lệ tử vong. Tiếp tục nâng cao chất lượng, cung 

ứng dịch vụ y tế tại cơ sở, kịp thời thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 

người dân ngay tại cơ sở. 

 2.6. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính 

quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ 

cương hành chính; tiếp tục đánh giá, xử lý nghiêm trách nhiệm các cơ quan, đơn 

vị, địa phương và cá nhân liên quan lơi lỏng, chủ quan, thiếu trách nhiệm trong 

lãnh đạo, quản lý, giám sát phòng, chống dịch để phát sinh và lây nhiễm  dịch bệnh 

trên địa bàn tỉnh thời gian qua. 

2.7. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của tổ giám sát phòng, chống 

dịch trong cộng đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp 

với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và các sở, ban ngành, địa phương liên quan thí 

điểm xây dựng mô hình giám sát, kiểm soát dịch trong khu dân cư đáp ứng yêu cầu 

chuyển sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh rà soát, đánh giá mô hình bảo 

vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch; đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, 

hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện kiểm soát phòng, chống dịch phù hợp 

và thực chất với chuyển sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19”. 

3. Về đề xuất cho phép hoạt động tắm biển trở lại, Ủy ban nhân dân tỉnh 

nghiên cứu có quy định cụ thể (về khung thời gian tắm biển; chưa cho phép hoạt 

động dịch vụ tắm nước ngọt và dịch vụ khác; trách nhiệm kiểm tra, giám sát của 

chính quyền địa phương …) đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng, chống lây 

nhiễm dịch. 
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Trên đây là Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19; Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, các ban đảng, đảng đoàn, các huyện, thành ủy, 

đảng ủy quán triệt và triển khai nghiêm túc các nội dung Thông báo này. Kịp thời 

báo cáo, đề xuất, kiến nghị về Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, 

chỉ đạo giải quyết. 

 

Nơi nhận 
- Các ban Đảng tỉnh, BCS Đảng, Đảng đoàn; 

- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; 

- Các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh;  

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;                        

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

  

 

Nguyễn Đức Thanh 
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