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KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

----- 

 

Ngày 01/11/2021, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe báo cáo và cho ý kiến về 

tình hình, kết quả thực hiện Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1 (từ ngày 24/10/2021 đến 

ngày 30/10/2021). Cùng tham dự có đồng chí Lê Văn Bình-UVTV, Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Long Biên-UVTV, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 

(CDC), Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.  

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; Thường 

trực Tỉnh ủy kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiểm soát nhưng diễn 

biến phức tạp hơn so với dự báo; ở một số địa phương đã chuyển sang cấp độ dịch 

cao hơn, phát sinh các ổ dịch mới và lây lan trên nhiều địa bàn, tập trung là địa bàn 

thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước, phát hiện ổ dịch mới có 

nhiều ca nhiễm ở thôn Tầm Ngân, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn; công tác tiêm 

chủng vắc xin phòng Covid-19 chưa đảm bảo yêu cầu, mục tiêu đề ra, nhất là 

người từ 65 tuổi và 50 tuổi trở lên chưa đạt tỷ lệ tiêm chủng. 

Về nguyên nhân, bên cạnh các nguyên nhân khách quan do việc thực hiện 

các quy định giãn cách được nới lỏng trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt 

đã tạo ra tâm lý lơ là, chủ quan trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở 

một số cấp ủy, chính quyền địa phương và trong nhân dân; công tác quản lý, kiểm 

tra, giám sát về phòng, chống dịch ở một số địa phương còn bị động, lúng túng. 

Nguyên nhân chủ quan đó là: (1) Công tác thông tin, tuyên truyền chưa sâu, chưa 

sát với chủ đề, chủ điểm trong bối cảnh tình hình thực hiện “mở cửa” cần phải tiếp 

tục thực hiện nghiêm các quy định 5K + vắc xin phòng Covid-19, kiểm soát phòng 

dịch, người dân là chủ thể trong trạng thái bình thường mới. (2) Công tác tham 
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mưu để chuẩn bị các điều kiện theo phương châm “4 tại chỗ”, thực hiện cách ly, 

điều trị chưa kịp thời. (3) Công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát phòng, chống dịch 

có địa phương còn lơi lỏng, chủ quan. (4) Các biện pháp khắc phục hạn chế để 

nâng cao năng lực điều trị chưa đáp ứng yêu cầu liên thông điều trị, hạn chế thấp 

nhất tỷ lệ tử vong. (5) Công tác phân tích, đánh giá cấp độ dịch tễ ở một số địa 

phương còn lúng túng. 

2. Trong thời gian tới, xuất hiện các yếu tố phức tạp về địa bàn nguy cơ và 

các nhóm nguy cơ mới, nếu không có các biện pháp thích hợp, đúng hướng, đáp 

ứng đúng yêu cầu thì tình hình dịch trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp hơn, khó 

kiểm soát hơn; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, các huyện, thành ủy 

cần quyết tâm hơn, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp 

kiểm soát phòng, chống dịch linh hoạt, hiệu quả trong tình hình mới. 

2.1. Khẩn trương rà soát, đánh giá cấp độ nguy cơ đối với từng địa phương, 

địa bàn dân cư; thực hiện các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch mới phù hợp 

với điều kiện tình hình. Trong giai đoạn hiện nay ở một số địa phương cần thiết 

chủ động trong áp dụng các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch ở mức độ cao 

hơn so với cấp độ dịch; đối với cấp huyện khi áp dụng một số biện pháp quản lý, 

kiểm soát dịch trên địa bàn ở mức độ cao hơn so với cấp độ dịch, phải có ý kiến 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trước khi áp dụng; đồng thời 

Ban chỉ đạo, các ngành liên quan có hướng dẫn cụ thể, không để bị động, lúng túng 

trong triển khai thực hiện. 

2.2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện quy định 

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

đảm bảo đúng chủ đề, chủ điểm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong 

xã hội và người dân, tự giác chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch, nhất 

là thực hiện nghiêm quy định 5K, tiêm vắc xin phòng Covid-19; tuyệt đối không 

được chủ quan, lơi lỏng trong phòng, chống dịch; đồng thời tuyên truyền nhân 

rộng các mô hình hay, cách làm tốt trong phòng, chống dịch, nhất là mô hình Tổ 

giám sát, kiểm soát phòng, chống dịch trong địa bàn dân cư tại các địa phương. 

2.3. Tiếp tục nâng cao năng lực xét nghiệm tầm soát và điều trị bệnh nhân 

Covid-19; tiếp thu tối đa và thực hiện hiệu quả các đề nghị của chuyên gia Viện 

Pasteur Nha Trang về công tác khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm tầm soát và đoàn 

công tác của Bệnh viện Thống Nhất về công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại 

tỉnh; nhất là, thực hiện liên thông 03 tầng điều trị, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong. 
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Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh báo cáo kết quả về Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy trước ngày 11/11/2021. 

2.4. Thường trực Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch xét nghiệm 

tầm soát phòng, chống dịch đối Covid-19, trong đó tập trung tầm soát đôi với địa 

bàn nguy cơ, nhóm nguy cơ; lưu ý đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

truy vết, xét nghiệm.  

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh, thực hiện khoanh vùng bảo vệ sức khỏe, hạn chế rủi ro cho người từ 50 

tuổi trở lên và các trường hợp có bệnh nền, phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm chủng cao nhất 

cho người từ 65, 50 tuổi trở lên; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển 

khai tiêm chủng cho trẻ em từ 12-17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo an 

toàn cao nhất. 

- Thường trực Tỉnh ủy thống nhất và giao Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện thí điểm cách ly y tế tại nhà đối 

với các trường hợp F1 và điều trị tại nhà đối với các trường hợp F0 nhưng phải 

đảm bảo các điều kiện về dịch vụ chăm sóc y tế và các điều kiện an toàn phòng, 

chống lây nhiễm dịch bệnh theo quy định; lưu ý, diện thí điểm điều trị F0 tại nhà 

phải chặt chẽ, trong phạm vi không rộng để kiểm soát đảm bảo tuyệt đối an toàn; 

tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban thường vụ Tỉnh ủy trước 11/11/2021. 

2.5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy định “thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh; thực hiện 

hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới. Ủy ban nhân 

dân và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp khẩn trương có kế hoạch 

kiểm tra, giám sát và báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp để theo dõi, chỉ đạo. 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá 

trách nhiệm, xử lý nghiêm người đứng đầu, cán bộ địa phương để xảy ra các ca lây 

nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn trở lên do lơi lỏng, chủ quan, thiếu trách nhiệm 

trong kiểm tra, giám sát, quản lý về phòng, chống dịch Covid-19. 

2.6. Về thực hiện thí điểm mô hình Tổ nhân dân tự quản giám sát, kiểm soát 

dịch Covid-19 tại địa bàn khu dân cư; Thường trực Tỉnh ủy thống nhất theo đề 

xuất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trong đó, lưu ý bổ sung thêm 

hướng dẫn giám sát thực hiện quy định về cách ly F1 tại nhà và điều trị F0 tại nhà; lựa 

chọn người có uy tín trong cộng đồng tham gia Tổ giám sát, kiểm soát phòng, chống 
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dịch tự quản. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương liên 

quan phối hợp hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính 

trị-xã hội triển khai thực hiện hiệu quả và nhân rộng mô hình trong toàn tỉnh sau 

ngày 12/11/2021. 

Trên đây là thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, 

chống dịch, yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, các huyện, 

thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội chỉ đạo triển 

khai thực hiện nghiêm túc Thông báo này và các văn bản liên quan về công tác 

phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. 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 
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 

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

- Các huyện, thành ủy, đảng ủy, 

- Mặt trận và các đoàn thể, 

- Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thanh 
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