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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp khẩn
triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 24 tháng 7 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần
Văn Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch
Covid-19 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp khẩn triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo
các Sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Tiểu ban Giám sát: Y tế,
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Ngoại vụ, Lao động - Thương
binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Công
an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các thành viên Tiểu ban Giám sát phòng, chống
dịch Covid-19 tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Hội
An, Điện Bàn, Đại Lộc; lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh Covid-19, các
hoạt động trong thời gian đến và kiến nghị, đề xuất; ý kiến của các Sở, ngành
và địa phương dự họp; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân kết
luận những nội dung sau:
1. Trước tình hình diễn biến phức tạp, lây nhiễm trong cộng đồng của ca
bệnh số 416 tại thành phố Đà Nẵng; để chủ động triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhất là 3 địa phương giáp ranh
thành phố Đà Nẵng (Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc); UBND tỉnh yêu cầu các Sở,
Ban, ngành, cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
tập trung lực lượng, tăng cường thực hiện nghiêm, quyết liệt các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, chủ động triển khai các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; kiên
quyết ngăn chặn, kiểm soát tốt nhất dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ, xử lý
kịp thời theo diễn biến của dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng.
2. Sở Y tế tập trung triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid19, cụ thể như sau:
a) Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp chặt chẽ với Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng mở rộng điều tra các trường hợp ở
Quảng Nam có yếu tố dịch tể liên quan đến ca bệnh dương tính SARS-CoV-2 tại
cộng đồng theo Bản tin số 14 ngày 24/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch
bệnh Covid-19 thành phố Đà Nẵng; phát hiện sớm, triển khai thực hiện các biện
pháp cách ly đối với các trường hợp F1, F2 và lấy mẫu xét nghiệm theo dõi theo
quy định.
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b) Tăng cường chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh triển khai công tác tiếp
đón, sàng lọc, phân luồng, cách ly theo quy định tại Công văn số 1385/BCĐQG
ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Cán bộ,
nhân viên, người lao động, người nhà, bệnh nhân tuân thủ các quy định về
phòng chống dịch bệnh: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt; hạn chế
đến mức thấp nhất lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, lây nhiễm chéo đối với người
bệnh, người nhà và nhân viên y tế.
c) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát
thanh - Truyền hình Quảng Nam thường xuyên cập nhật tình hình, thông báo để
nhân dân biết, chủ động thực hiện tốt việc phòng ngừa dịch bệnh cho bản thân
và gia đình.
d) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ các
trường hợp nhập cảnh trái phép, triển khai lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo dõi
theo quy định.
đ) Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh mua sắm, bổ sung sinh
phẩm, vật tư y tế phục vụ xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 đảm bảo công tác
phòng, chống dịch bệnh trong thời gian đến. Đồng thời, chủ động báo cáo Bộ Y
tế đề nghị cung cấp bổ sung sinh phẩm cấp thiết phục vụ công tác xét nghiệm
chẩn đoán.
3. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục làm đầu mối xây dựng Kế
hoạch, các phương án tiếp nhận, quản lý, vận hành các khu cách ly tập trung trên
địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ cách ly phòng, chống dịch trong
mọi tình huống; chủ động báo cáo, đề xuất với Quân khu V, Tỉnh ủy, Ủy ban
nhân dân tỉnh về thực trạng, khó khăn, vướng mắc tại các khu cách ly tập trung
trên địa bàn tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời.
4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường kiểm soát chặt đường
mòn, lối mở, không để người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài xâm
nhập trái phép; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống ở khu
vực biên giới.
5. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các địa phương
bám sát địa bàn, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát, quản lý chặt chẽ các trường
hợp nhập cảnh trên địa bàn tỉnh; khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các trường
hợp nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam và phối hợp các ngành thực hiện cách
ly đúng quy định.
6. Sở Giao thông vận tải chủ động xây dựng phương án huy động xe để
tiếp tục thực hiện tốt việc vận chuyển các trường hợp nhập cảnh về Việt Nam
qua cửa khẩu, sân bay, vận chuyển đối tượng hoàn thành cách ly trở về địa
phương và làm việc cụ thể với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh để đưa người nhập cảnh về các khu cách ly tập trung theo đúng kế
hoạch. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết
dứt điểm kinh phí vận chuyển trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.
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7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm du
lịch, cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch nghiêm túc thực hiện Quyết
định số 85/QĐ-BCĐ ngày 05/5/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 về việc ban hành Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trong lĩnh vực du lịch.
8. Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường làm việc cụ thể với các đơn vị
kinh doanh thực phẩm không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, nhu yếu
phẩm trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, không để xảy ra
tình trạng tăng giá khẩu trang, nhu yếu phẩm bất thường.
9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng kiểm lâm
phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện:
Nam Giang, Tây Giang kiểm tra, phát hiện sớm và xử lý nghiêm các đối tượng
người Mông khai thác trái phép dược liệu.
10. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo Quảng Nam,
Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam thường xuyên cập nhật tình hình, đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, đăng tải các bản tin về tình hình dịch bệnh một
cách chính xác, kịp thời, cụ thể và các biện pháp phòng, chống dịch để người
dân chủ động phòng ngừa, không gây hoang mang, lo lắng trong xã hội.
Thông báo rộng rãi, cụ thể về ca bệnh số 416 theo Bản tin số 14 ngày
24/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Đà
Nẵng để người dân nắm rõ thông tin.
11. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn
khuyến khích học sinh, sinh viên tự tổ chức học tập, ôn thi tại nhà.
12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ngành liên
quan triển khai thực hiện tốt Công văn số 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020 của
Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về tăng cường bảo đảm
phòng chống dịch Covid-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc.
13. Sở Tài chính khẩn trương thẩm định dự toán mua sắm sinh phẩm, vật
tư y tế, trình UBND tỉnh phê duyệt, kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
14. Ủy ban nhân dân các huyện: Đông Giang, Tây Giang có trách nhiệm
tăng cường kiếm tra, giám sát các trường hợp người dân từ các địa phương khác
đến vào rừng khai thác cây dược liệu trái phép; chủ động triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch trên địa bàn phù hợp tình hình diễn biến của dịch bệnh.
15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, nhất là các địa phương
Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc họp Ban Chỉ đạo cấp huyện triển khai các biện
pháp, chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thông báo rộng rãi cho những
người đã từng tiếp xúc dịch tễ với ca bệnh 416 cần chủ động khai báo với cơ
quan y tế, ban chỉ đạo địa phương để có biện pháp theo dõi y tế đúng quy định;
tăng cường phổ biến các biện pháp phòng chống dịch tại cộng đồng như: hạn
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chế tiếp xúc, đi lại, đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay bằng xà phòng…; tích
cực phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã
hội cùng cấp và cả hệ thống chính trị cấp xã vận động, tuyên truyền để nhân dân
cùng tham gia phát hiện sớm, hiểu, đồng thuận, ủng hộ các biện pháp phòng,
chống dịch, không hoang mang, lo lắng, đồng thời, không cần tích trữ lương
thực, nhu yếu phẩm.
Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống
dịch Covid-19 tại cuộc họp ngày 24/7/2020 để triển khai một số nhiệm vụ cấp
bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Yêu cầu các Sở, ngành,
cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể CT-XH;
- Các Sở, Ban, ngành và các đơn vị dự họp;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Các phòng CV;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
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Võ Văn Viên

