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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại buổi làm việc
với UBND thị xã Điện Bàn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 30 tháng 7 năm 2020, đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch
Covid-19 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì buổi làm việc với UBND thị xã Điện
Bàn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tham dự buổi làm việc có
đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin
và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Thị ủy, UBND và các phòng,
ban, đơn vị liên quan của thị xã Điện Bàn.
Sau khi nghe UBND thị xã Điện Bàn báo cáo công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trên địa bàn và một số đề xuất, kiến nghị liên quan; ý kiến phát
biểu của đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Đặng Hữu Lên và Chủ tịch
UBND thị xã Trần Úc; thảo luận của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Trần Văn Tân
kết luận:
UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, toàn
diện của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Điện Bàn trong công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19
trên thị xã Điện Bàn diễn biến hết sức phức tạp, đã có ca lây nhiễm trong cộng
đồng. Để tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian đến; đề nghị cấp ủy đảng, chính
quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thị
xã đến cơ sở tập trung thực hiện ngay một số nội dung chủ yếu như sau:
1. Đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo cả hệ thống chính trị từ thị xã
đến cơ sở vào cuộc quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ tối đa thời gian
để thực hiện ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kịp
thời ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, đây là nhiệm vụ chính yếu, cấp
thiết nhất trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục thực hiện tốt Công văn số 2981CV/TU ngày 27/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo
công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 4232/UBND-KGVX ngày
28/7/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19,
Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về tạm dừng
các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Quyết định số 2042/QĐUBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh tạm dừng các hoạt động để phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn. Đồng thời, chủ
động các phương án thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn
biến phức tạp theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
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2. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
và Nhân dân trên địa bàn thị xã cài đặt cho mình và người thân ứng dụng truy
vết Bluezone, dán poster tại khu vực bộ phận một cửa, nhà sinh hoạt văn hóa,
các điểm công cộng về ứng dụng truy vết Bluezone theo đúng tinh thần chỉ đạo
của UBND tỉnh tại Công văn số 4248/UBND-KGVX ngày 28/7/2020.
3. UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thành lập ngay các Tổ
“giám sát và tuyên truyền phòng chống Covid-19 tại cộng đồng” ở tất cả các khu
dân cư có ca dương tính. Mục đích của các tổ này là hằng ngày “đi từng ngõ, gõ
từng nhà, rà từng người” nhằm: (1) nhắc nhở, tuyên truyền, vận động Nhân dân
thực các biện pháp phòng, chống dịch như: giữ khoảng cách an toàn khi tiếp
xúc; đeo khẩu trang tại nơi công cộng; rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát
khuẩn…; khuyến cáo bà con nhân dân không ra ngoài nếu không có lý do cần
thiết; (2) hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay cho chính quyền địa phương,
cơ quan y tế gần nhất để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đối
với những trường hợp nghi mắc Covid-19 tại từng hộ gia đình (những người có
biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở….). Mỗi tổ gồm 2-3 người là cán bộ tổ,
thôn, khối phố, các đoàn thể, tình nguyện viên tại địa phương. Mỗi tổ phụ trách
từ 30-50 hộ gia đình và có phân công cụ thể cho từng thành viên.
4. Ngoài các khu cách ly tập trung ở Trường Đại học Phan Châu Trinh,
Phân viện Trường Đại học Nội Hà Nội tại Quảng Nam, UBND thị xã cần chủ
động thành lập thêm các khu cách ly tập trung trên địa bàn mình quản lý theo
đúng tinh thần Quyết định số 44/QĐ-BCĐ ngày 16/3/2020 của Ban Chỉ đạo cấp
tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 (có thể là trường trung học cơ sở, trường tiểu
học) để đáp ứng nhu cầu cách ly phòng, chống dịch trên địa bàn.
5. UBND thị xã cần tăng cường lực lượng lấy mẫu bệnh phẩm để đáp ứng
với tình hình chống dịch khi số ca bệnh tăng nhanh; nhanh chóng thực hiện việc
lấy mẫu bệnh phẩm và xét nghiệm Covid-19 cho các trường hợp F1 có nguy cơ
trên địa bàn kể cả hợp pháp và bất hợp pháp.
6. UBND thị xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị xã
Điện Bàn huy động tối đa cán bộ y tế, sinh viên y khoa, công an để bổ sung
cùng với các ngành chức năng, UBND các xã, phường tiếp tục truy vết, tìm
kiếm các trường hợp có liên quan đến yếu tố dịch tễ của các ca bệnh dương tính
với Covid-19 đang có mặt tại thị xã, kịp thời tổ chức cách ly tập trung theo quy
định; truy vết, xác định các trường hợp F2 để tiến hành cách ly y tế tại nhà, nơi
lưu trú theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày
12/3/2020.
7. Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một
số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, UBND thị xã Điện Bàn
thực hiện chi trả chế độ cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19
theo quy định.
8. Về mua test xét nghiệm nhanh Covid-19: giao Sở Y tế báo cáo, tham
khảo ý kiến Bộ Y tế về hiệu quả của test nhanh đối với chủng virus mới hiện nay
để thông tin lại cho UBND thị xã Điện Bàn quyết định việc mua test xét nghiệm
nhanh Covid-19 theo thẩm quyền và theo đúng nguyên tắc 4 tại chỗ. Trước mắt,
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đề nghị UBND thị xã Điện Bàn hợp đồng với Trường Đại học Phan Châu Trinh
thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho một số trường hợp cấp bách.
9. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hội An, thị xã
Điện Bàn, huyện Đại Lộc khẩn trương xây dựng phương án cách ly, phong tỏa
một số khu vực, địa điểm cụ thể trên địa bàn theo diễn biến phức tạp của dịch
bệnh, số ca lây nhiễm, báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xem xét, quyết định.
10. Giao Sở Y tế tăng cường lực lượng, phương tiện, công cụ, vật tư y tế
cho Phòng khám Đa khoa Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc để điều trị
ban đầu cho các bệnh nhân dương tính Covid-19 với thể nhẹ; đảm bảo cơ sở vật
chất, trang thiết bị y tế cần thiết để phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhất là hỗ trợ tối đa cho thị xã Điện Bàn trong
công tác xét nghiệm, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh.
11. Về việc di chuyển của người lao động, chuyên gia từ Đà Nẵng vào
làm việc tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và ngược lại: giao Sở Giao
thông vận tải làm việc với các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc về đăng ký danh sách chuyên gia, nhà quản lý, người lao động, số
lượng xe, lộ trình đi đến, cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống
dịch khi ở nhà (có xác nhận của cơ sở y tế nơi cư trú), di chuyển trên xe (xe chở
không quá 20 người), nơi làm việc (khai báo y tế, đo thân nhiệt, cài đặt
Bluezone, NCOVI), chịu trách nhiệm nếu có ca bệnh dương tính Covid-19 trong
công ty. Giao Sở Công Thương chủ trì, làm việc với Công ty Cổ phần Phát triển
đô thị Khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng kiểm tra, giám sát các doanh
nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp và phương án
đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình chở nhà
quản lý, chuyên gia, người lao động từ Đà Nẵng vào Khu công nghiệp làm việc
hằng ngày. Khuyến cáo các doanh nghiệp có phương án bố trí lao động ở lại làm
việc, đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp; trong tình huống dịch bệnh diễn
biến phức tạp hơn, phải thực hiện biện pháp cách ly xã hội theo quyết định của
cấp có thẩm quyền.
Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tại buổi làm việc với UBND thị
xã Điện Bàn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đề nghị Ban
Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Điện Bàn, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên
quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn;
- UBND các huyện, thị xã, thị xã;
- Công ty CP Phát triển đô thị KCN QN-ĐN;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Võ Văn Viên
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