
BAN CHỈ ĐẠO  

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH  

Ở NGƯỜI TỈNH KHÁNH HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Số:              /BCĐ 

V/v giám sát, phòng chống dịch 

Covid-19 tại các khu công nghiệp, 

nhà máy, xí nghiệp, trường học, 

trung tâm thương mại, siêu thị trên 

địa bàn tỉnh  

 

         Khánh Hòa, ngày         tháng  3 năm 2021 

     

     Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; 

- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; 

- Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong; 

- Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh. 

 

Để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình hiện nay, nhất là đối với 

các cơ quan, đơn vị, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, trung tâm thương 

mại, siêu thị, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề… trở 

lại hoạt động sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2021, Ban Chỉ đạo Phòng 

chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp 

thực hiện nội dung sau: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan, trong phạm vi lĩnh vực phụ 

trách: 

- Chủ động chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ 

quan, đơn vị, địa phương theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và của tỉnh Khánh Hòa; 

đặc biệt là Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 08/02/2021, Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 

17/02/2021 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 190-CV/TU ngày 

09/02/2021 của Tỉnh ủy.  



2 
 

- Chỉ đạo thực hiện giám sát, cách ly y tế đối với người t  tỉnh Hải Dương 

đến Khánh Hoà sau khi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải 

Dương chính thức d ng biện pháp cách ly xã hội trên địa bàn toàn tỉnh thì việc 

giám sát, cách ly y tế đối với người t  tỉnh Hải Dương đến Khánh Hoà sẽ tiếp 

tục thực hiện theo Công văn số 227/KSBT-PCBTN ngày 29/01/2021 của Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật (thay vì Công văn số 551/BCĐ ngày 16/02/2021 của Ban 

Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa). 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm về việc 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chức năng, thẩm quyền 

được giao và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh ở người tỉnh Khánh Hoà nếu để dịch xảy ra tại cơ quan, đơn vị, địa phương 

mình. 

2. Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tiếp tục triển khai 

thực hiện các nội dung tại Công văn số 1272/UBND-KGVX ngày 22/02/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai, thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP 

ngày 17/02/2021; trong đó, đôn đốc, theo dõi các đơn vị, địa phương thực hiện 

nghiêm việc đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid -19 đối với các 

nhà hàng, khách sạn, nhà máy, khu công nghiệp, cơ quan công sở, trường học, 

cơ sở y tế,… và gửi báo cáo về Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo để 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, giám sát, lấy mẫu xét 

nghiệm người về t  vùng dịch theo đúng thông báo, yêu cầu và hướng dẫn của 

Cơ quan có thẩm quyền, cũng như của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh ở 

người tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 551/BCĐ ngày 16/02/2021. 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật và các đơn vị y tế liên quan phối hợp, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ 

các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở 

sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh lưu trú, cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy 

nghề, … trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tự đánh giá nguy cơ và các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Chính Phủ, Ban 

Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh và hướng dẫn 

của Bộ ngành liên quan. Trong đó, chú trọng phối hợp thực hiện Quyết định số 

3888/QĐ-BYT ngày 8/9/2020 về việc ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, 

chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”. 

- Chỉ đạo khẩn trương tổ chức khoanh vùng, truy vết, điều tra, xử lý các 

khu vực có liên quan ngay khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh 

Covid-19; báo cáo kịp thời về UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định. 
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3. Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở 

Du lịch, Sở Công Thương, Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong, Ban Quản 

lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 551/BCĐ 

ngày 16/02/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh 

Hòa. 

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch 

Covid -19 đối với các nhà hàng, khách sạn, nhà máy, khu công nghiệp, cơ quan 

công sở, trường học, cơ sở y tế,…gửi báo cáo về Sở Y tế trước ngày 12/3/2021. 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện mục tiêu 

kép v a chống dịch, v a phát triển kinh tế, không d ng hoạt động sản xuất kinh 

doanh nhưng phải kiểm soát chặt chẽ việc bảo đảm an toàn phòng chống dịch 

Covid-19 trong tình hình hiện nay nhất là tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí 

nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh 

doanh lưu trú, cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề, … trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

+ Yêu cầu người sử dụng lao động tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí 

nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh thường 

xuyên kiểm tra và nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” 

của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập 

trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế). 

+ Yêu cầu người lao động cài đặt ứng dụng truy vết Bluezone và thường 

xuyên bật Bluetooth để ứng dụng hoạt động hiệu quả, nhằm cảnh báo sớm nguy 

cơ tiếp xúc với người nhiễm, người nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 để giúp cơ 

quan chức năng phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây 

nhiễm. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, trung tâm 

thương mại, siêu thị, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, cơ sở giáo dục, đào tạo, 

dạy nghề trên địa bàn tỉnh thực hiện giám sát người đến làm việc, học tập tại 

Khánh Hòa (chuyên gia, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, 

sinh viên…) t  các tỉnh, thành phố, vùng có dịch Covid-19 phải thực hiện 

nghiêm việc khai báo y tế điện tử - QR Code cập nhật mới nhất theo hướng dẫn 

của Sở Y tế tại Công văn số 65/SYT-VP ngày 23/02/2021 và giám sát, cách ly y 

tế phù hợp theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh ở người 

tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 551/BCĐ ngày 16/02/2021; hướng dẫn của 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tại Công văn số 227/KSBT-PCBTN ngày 

29/01/2021 và Công văn số 320/KSBT-PCBTN ngày 09/02/2021, đồng thời cập 

nhật theo sát tình hình vùng dịch Covid-19 trong nước tại các thông báo khẩn 
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của Bộ Y tế được đăng trên trang thông tin điện tử https://ncov.moh.gov.vn và 

https://moh.gov.vn.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống Covid-19 tại các 

khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở sản 

xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề trên địa bàn tỉnh theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 8/9/2020 về việc ban 

hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng 

thái bình thường mới”. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19, 

đánh giá nguy cơ và khắc phục các yếu tố nguy cơ lây nhiễm nhằm bảo đảm an 

toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, 

trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục, đào 

tạo, dạy nghề trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Chính Phủ, Ban Chỉ đạo 

quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh và hướng dẫn của các 

Bộ ngành. 

(Gửi kèm Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 8/9/2020; Công văn số 

65/SYT-VP ngày 23/2/2021; Công văn số 551/BCĐ ngày 16/02/2021; Công văn 

số 227/KSBT-PCBTN ngày 29/01/2021; Công văn số 320/KSBT-PCBTN ngày 

09/02/2021)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT); 

- Các cơ quan thành viên BCĐ 

PCD bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa (VBĐT); 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (VBĐT); 

- Báo Khánh Hòa (VBĐT); 

- Đài phát thanh Truyền hình KH (VBĐT); 

- Trung tâm Y tế huyện, TX, TP (VBĐT); 

- Phòng Y tế huyện, TX, TP (VBĐT); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (VBĐT); 

- Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế (VBĐT); 

- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (VBĐT); 

- VP Sở Y tế (VBĐT, đăng Website); 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Bùi Xuân Minh 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://ncov.moh.gov.vn/
https://moh.gov.vn/
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DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG NHẬN VĂN BẢN 

(Kèm theo Công văn số         /BCĐ ngày       /02/2021 của Ban Chỉ đạo 

Phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa) 

 

 

1. Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa   

2. Học viện Hải Quân  

3. Trường Sĩ quan Không quân 

4. Trường Sĩ quan Thông tin (Trường Đại học Thông tin liên lạc) 

5. Trường Đại học Nha Trang 

6. Trường Đại học Khánh Hòa  

7. Trường Đại học Thái Bình Dương  

8. Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng 

9. Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh  

10. Trường Đại học Dự bị Dân tộc Trung ương Nha Trang 

11. Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang 

12. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang   

13. Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 

14. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang 

15. Trường Cao đẳng Y dược Sài Gòn 

16. Trường Trung cấp Kỹ thuật Miền Trung 

17. Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa 

18. Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Khánh Sơn 

19. Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Khánh Vĩnh 

20. Trường Trung cấp nghề Cam Ranh 

21. Trường Trung cấp nghề Cam Lâm 

22. Trường Trung cấp nghề Diên Khánh 

23. Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa 

24. Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh 

25. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa  

26. Trường Trung cấp Y Dược Yersin Nha Trang 
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