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CÔNG ĐIỆN
Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
- Giám đốc các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong những ngày
vừa qua, từ ca bệnh dương tính SASR-CoV-2 sau khi kết thúc cách ly tập trung
đã lây lan ra nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự kiến trong thời gian đến,
sau khi kết thúc kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
trong cộng đồng rất lớn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại
Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 01/5/2021 và Công điện số 570/CĐ-TTg ngày
02/5/2021; để thực hiện có hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh COVID-19, không để lây lan trong cộng đồng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh yêu cầu:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Điện của Thường trực Ban Bí thư ngày
27/4/2021; các Công điện: số 540/CĐ-TTg, số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 và
số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ; các Thông báo kết
luận của Thủ tướng Chính phủ: số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 và số 89/TBVPCP ngày 01/5/2021; Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021 của Bộ Y tế;
ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 252-CV/TU ngày
28/4/2021 và của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Công văn: số 2358/UBND-KGVX
ngày 24/4/2021, số 2405/UBND-KGVX ngày 26/4/2021, số 2514/UBND-KGVX
ngày 01/5/2021, Thông báo số 152/TB-UBND ngày 29/4/2021, Kế hoạch số
2515/KH-UBND ngày 01/5/2021 và Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày
02/5/2021.
Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực
phối hợp thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả. Mọi trường
hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm
các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh phải được xác định trách nhiệm
tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật
của Nhà nước. Huy động sức mạnh tổng hợp, sự tham gia của cả hệ thống chính
trị, nhất là sự tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cấp, các ngành và
sự đồng thuận của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
trên địa bàn mình phụ trách.
2. Các Sở, Ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch
bệnh COVID-19, cụ thể như sau:
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- Yêu cầu bắt buộc mọi người phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực
hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Nếu không đeo khẩu trang, sát khuẩn thì
tuyệt đối không được vào chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở y tế, trường
học, các khu, điểm du lịch, sân bay, nhà ga, bến xe, bến tàu, các cơ sở sản xuất,
nhà máy, xí nghiệp và các điểm công cộng khác.
- Siết chặt hơn nữa việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 tại các đơn vị, cơ sở trên địa bàn mình phụ trách, đặc biệt tại các cơ
sở y tế, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe, các địa điểm
công cộng tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, các
khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, khu du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú, các
cơ sở thờ tự của tôn giáo và các sự kiện tập trung đông người.
- Siết chặt hơn nữa công tác quản lý tại các khu cách ly tập trung, nhất là
khu cách ly có thu phí tại các khách sạn, tuyệt đối không để lây chéo trong khu
cách ly và lây từ khu cách ly ra cộng đồng.
- Tiếp tục thực hiện tầm soát chủ động, xét nghiệm trên diện rộng đối với
các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp và các trường
hợp khác có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.
- Xử lý, kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh của người Việt Nam ở nước
ngoài, của các chuyên gia, công nhân kỹ thuật cao nước ngoài.
- Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương và tình hình dịch bệnh
COVID-19 trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chủ động, linh hoạt,
sáng tạo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp để thực
hiện "mục tiêu kép" vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm an toàn phòng,
chống dịch bệnh COVID-19.
3. Ngoài một số dịch vụ không thực sự cần thiết đã được tạm dừng theo
Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021 của Bộ Y tế và Quyết định số
1163/QĐ-UBND ngày 02/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tạm dừng thêm các
hoạt động tại rạp chiếu phim, cơ sở massage trên địa bàn tỉnh kể từ ngày
03/5/2021 để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho đến khi có văn bản mới.
4. Yêu cầu tất cả người dân đến/về Quảng Nam sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 01/5
từ các tỉnh, thành phố có ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng (Hà Nội,
thành phố Hồ Chí Minh, Yên Bái, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam) và một số địa
phương khác (Bộ Y tế công bố có ca dương tính với COVID-19 trong cộng
đồng) bắt buộc phải khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng mã
QR Code, ứng dụng công nghệ thông tin/khai báo trực tiếp với chính quyền địa
phương nơi cư trú theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Riêng đối với những người
có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh COVID19; cần phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.
5. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với Trạm Y tế
xã, phường, thị trấn, thôn, tổ, khối phố, Tổ giám sát và tuyên truyền phòng,
chống COVID-19 tại cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp;
lập danh sách người dân đến/về từ các địa phương nêu trên sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 -
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01/5 để giám sát, quản lý và tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm các cá nhân không khai báo y tế hoặc khai
báo y tế không trung thực.
6. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, không chủ quan, lơ là, mất
cảnh giác nhưng cũng không gây tâm lý hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh, nhất là
gây mất ổn định và hoảng loạn trong xã hội.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Công
điện này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Các thành viên BCĐ cấp tỉnh PC COVID-19;
- Báo QNam, Đài PT-TH QNam, Cổng TTĐT QNam;
- Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- CPVP, các Phòng, Ban, Trung tâm VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.
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