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THÔNG BÁO 

KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

----- 

 

Ngày 11/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo tình hình, kết 

quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (từ ngày 

01/10/2021 đến ngày 10/10/2021). 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, kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh thời gian qua. Đồng thời lưu ý, các nguy cơ dịch bệnh lây lan rộng dịch bệnh 

trên địa bàn tỉnh còn hiện hữu, nhất là một số ổ dịch trên địa bàn thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước chưa được xử lý triệt để; người về từ các 

địa phương có dịch, người hoàn thành cách ly dương tính muộn; nguy cơ xâm nhập 

dịch từ người về/đến các cảng cá của tỉnh… 

2. Trong bối cảnh chuyển hướng phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo tinh thần Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XIII), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, cấp ủy, chính 

quyền, cơ quan, đơn vị địa phương cần tập trung quyết tâm, quyết liệt hơn trong 

lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch với các biện pháp sát hơn, cụ thể hơn, hiệu 

quả hơn, phấn đấu chậm nhất trong vòng 02 tuần đễ đạt được mục tiêu kiểm soát 

dịch, giữ vững “vùng xanh”, chuyển nhanh “vùng vàng”, “vùng cam” thành “vùng 

xanh”, chuyển hướng phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19”. 

2.1. Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền tạo sự thống nhất nhận thức 

trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh; tránh tình trạng (1) quá lo lắng mà thắt 

chặt các biện pháp phòng, chống dịch; (2) nới lỏng, mở cửa quá mức khi chưa đủ 

độ phủ vắc xin phòng dịch và năng lực phòng, chống dịch của tỉnh chưa đáp ứng 

để kiểm soát tình hình”. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, chỉ 

đạo, định hướng cơ quan thông tấn báo chí đưa tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về 
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tình hình và các biện pháp phòng chống dịch của tỉnh để kiểm soát, thích ứng an 

toàn với dịch bệnh, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong xã hội; đồng thời đấu 

tranh, phản bác các luận điệu, thông tin xuyên tạc ảnh hướng đến công tác phòng, 

chống dịch trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo, phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhất là thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 

và huyện Ninh Phước phải chủ động hơn, nỗ lực hơn, phối hợp chặt chẽ với các sở, 

ngành liên quan tập trung nguồn lực khoanh vùng, dập dịch và không để phát sinh 

thêm ổ dịch mới trên địa bàn. 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 chỉ đạo huy động nguồn lực, tập 

trung lực lượng hỗ trợ thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước có 

phương án khoanh vùng phù hợp với tình hình, kiểm soát chặt chẽ địa bàn phong 

tỏa, dập dịch trong thời gian nhanh nhất. 

2.3. Tiếp tục rà soát lại, đánh giá kế hoạch tầm soát xét nghiệm chung của 

tỉnh và kế hoạch xét nghiệm tầm soát các địa phương, nhất là địa bàn huyện Ninh 

Phước và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, có phương án, kế hoạch tầm soát xét 

nghiệm đối tượng, địa bàn nguy cơ sát hơn, phù hợp hơn, hiệu quả hơn, kịp thời 

bóc F0 ra khỏi cộng đồng, không để phát sinh các ổ dịch mới. 

2.4. Tập trung chỉ đạo tiêm vắc xin phòng Covid-19 đúng đối tượng ưu tiên 

theo kế hoạch, trong đó ưu tiên địa bàn và đối tượng có nguy cơ cao, doanh 

nghiệp, đơn vị có nhiều lao động, người về từ các tỉnh, thành phố có dịch đang 

thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; tổ chức tiêm phải 

đảm bảo nhanh nhất, an toàn cao nhất, nâng tỷ lệ bao phủ người dân được tiêm 

chủng.  

2.5. Tập trung rà soát, đánh giá công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện những hạn chế, rút kinh nghiệm trong thực hiện quy 

trình điều trị; đề xuất, kiến nghị hỗ trợ kịp thời về chuyên môn kỹ thuật, vật tư, 

thuốc đặc trị… để nâng cao năng lực, hiệu quả điều trị; hạn chế thấp nhất số ca tử 

vong. Tiếp tục nâng cao chất lượng, cung ứng dịch vụ y tế tại cơ sở; phối hợp tổ 

giám sát phòng, chống dịch cộng đồng kịp thời thăm khám và thực hiện các biện 

pháp phòng dịch đối với các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19. 

2.6. Tiếp tục rà soát chính sách hỗ trợ đối với người bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19 thời gian qua, có đề xuất giải quyết kịp thời; đồng thời lưu ý rà soát các 

nguồn tài chính phục vụ công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới 

2.7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch, nhất 

là ứng dụng hỗ trợ đẩy nhanh thực hiện truy vết, xét nghiệm tầm soát, tiêm vắc xin 

phòng dịch Covid-19 
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3. Về các kiến nghị 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với các kiến nghị theo đề nghị của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó 

lưu ý một số nội dung sau: 

- Về chủ trương mua bổ sung máy xét nghiệm để nâng cao năng lực xét 

nghiệm phòng dịch Covid-19. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương, Ủy 

ban nhân dân tỉnh tính toán mua bổ sung trang bị cho phù hợp, phục vụ hiệu quả 

công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; đồng thời lưu ý khảo sát, đánh giá 

đảm bảo hệ thống cung cấp ô xy cho công tác điều trị; có kế hoạch dự phòng ở cấp 

độ cao nhất dịch bệnh. 

- Về áp dụng các biện pháp cách ly phòng dịch đối với các trường hợp về từ 

địa phương có dịch: Đồng ý theo đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh, về người đã 

tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19: đối với các trường hợp không đảm bảo các 

điều kiện cách ly tại nhà thì thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung của tỉnh 

hoặc cách ly tại các cơ sở lưu trú, khách sạn theo hình thức dịch vụ; đối với các 

trường hợp đủ điều kiện cách ly tại nhà, phải có xác nhận chính quyền địa phương 

đảm bảo các điều kiện an toàn cách ly phòng dịch tại nhà theo quy định.  

- Về Chỉ thị và hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19: Thống nhất triển khai thực hiện có lộ trình cụ thể; bám sát 

tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để thích ứng an toàn, kiểm soát dịch 

bệnh trong vòng 02 tuần tới. 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các quy định triển khai thực 

hiện chặt chẽ, phù hợp, hiệu quả trong phòng, chống dịch. 

4. Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, 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 và các văn bản chỉ đạo có liên quan về công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. 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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