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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Lê Trí Thanh
tại cuộc họp thường kỳ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/4/2020, đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban
Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
vi rút Corona (Covid-19) gây ra và đồng chí Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND
tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp thường kỳ của
Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình và triển khai một số biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Tham dự cuộc
họp có đồng chí Hứa Văn Tưởng – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó
Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Hai – Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng
Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh
Covid-19.
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế báo cáo đánh giá tình hình dịch bệnh Covid19, một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; ý kiến
của đồng chí Trần Văn Tân và phát biểu của các đại biểu dự họp; đồng chí Lê Trí
Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị
liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai ngay một số công việc
chủ yếu như sau:
1. Việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ hàng đầu trong giai
đoạn hiện nay, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị phải vào cuộc một cách quyết liệt
hơn nữa với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không ai đứng ngoài cuộc, tất
cả phải tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nâng cao vai trò
trách nhiệm từ đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND, đến Phó Chủ tịch UBND
các cấp, từ Giám đốc đến Phó Giám đốc các Sở, Ban, ngành.
Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố
căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để điều chỉnh, phân
công nhiệm vụ cho cấp phó; ưu tiên tăng cường chỉ đạo, kiểm tra thực tế công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian từ nay đến ngày 15/4/2020.
2. Những người từ Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã về Quảng
Nam trước ngày 01/4 có nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng rất cao, phải có
ứng phó kịp thời; cần tập trung khoanh vùng, rà soát, phát hiện, xác định đối tượng,
lấy mẫu xét nghiệm là ưu tiên số một trong tình hình hiện nay.

Những trường hợp này nếu chưa đủ 14 ngày phải yêu cầu cách ly tại nhà và
thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo đúng tinh thần Công văn số 1713/UBND-KGVX
ngày 29/3/2020 của UBND tỉnh về việc rà soát, quản lý người từ các địa phương có
dịch về Quảng Nam; các trường hợp về từ ngày 01/4/2020 trở về sau phải bắt buộc
cách ly tập trung có thu phí theo Công văn số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020
về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên
địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Đối với những người hoàn thành cách ly tập trung tại Hà Nội và thành phố
Hồ Chí Minh đủ 14 ngày, có giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 trong thời gian
02 ngày kể từ ngày về Quảng Nam thì không phải cách ly tập trung tại địa phương;
nếu từ 03 ngày trở lên phải đưa vào cách ly tập trung, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm
nếu âm tính mới được về nơi cư trú.
- Những người về từ các địa phương khác mà địa phương đó có ca dương tính
trong cộng đồng thì yêu cầu cách ly tại nhà.
3. Tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần “bốn tại chỗ”, đi từng ngõ, gõ từng
nhà. Yêu cầu chậm nhất đến 17 giờ ngày 03/4/2020, UBND các huyện, thị xã, thành
phố hoàn thành danh sách những người ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã về tại
địa phương từ ngày 18/3/2020 đến ngày 31/3/2020 cung cấp cho Ban Chỉ đạo cấp
tỉnh để triển khai sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng này; các trường
hợp không qua kiểm tra tại các điểm chốt chặn hoặc do khai gian không có trong
danh sách các điểm chốt báo về địa phương hiện nay đã về địa phương sau 0 giờ
ngày 01/4/2020 thì yêu cầu đưa vào cách ly tập trung ngay.
4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các địa phương chủ
động, tích cực tuyên truyền bà con nhân dân vận động con em, người thân từ các
vùng có dịch lớn ở yên tại chỗ, không nên về lại quê nhà trong thời gian hiện nay
theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
5. Các điểm chốt chặn kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh
và các địa phương cần củng cố, duy trì hoạt động 24/24 giờ, có sự tham gia của lực
lượng y tế địa phương (nếu cần thiết), huy động sinh viên y khoa của các trường
tham gia, đảm bảo khẩu trang, máy đo thân nhiệt và dung dịch sát khuẩn tại các
điểm chốt chặn. Sở Giao thông vận tải bố trí xe đưa người về khu cách ly tập trung
(bao gồm cả tỉnh và huyện) trong trường hợp số lượng về đông. Trường hợp ít thì
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hợp đồng xe dịch vụ (xem như xe
công vụ) để đưa về khu cách ly tập trung tại địa phương mình. Các điểm chốt chặn
tại các vị trí lưu thông với đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tuyệt đối cấm các
phương tiện giao thông ngoại tỉnh đi vào địa phận Quảng Nam.
6. Đề nghị ngành Y tế cần phát huy vai trò của y tế cơ sở trong công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 giai đoạn hiện nay; khẩn trương triển khai hoạt
động Hệ thống xét nghiệm Real – time PCR tự động phục vụ công tác xét nghiệm
phát hiện sớm vi rút Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung ưu tiên xét
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nghiệm tại các khu cách ly tập trung có điều kiện sinh hoạt hạn chế (làm sớm đối
với những trường hợp người già, trẻ em, phụ nữ).
7. Trong điều kiện khó khăn của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng
Nam có văn bản đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ trang thiết bị, kinh phí xây dựng phòng điều
trị áp lực âm để thực hiện tốt công tác điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 theo đúng
tinh thần Thông báo số 91/TB-UBND ngày 17/3/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với Bệnh viên Đa khoa Trung ương
Quảng Nam về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
8. Các đối tượng vượt biên ở biên giới phía Tây vào Quảng Nam phải đưa vào
khu cách ly tập trung tại huyện Nam Giang và Tây Giang, buộc phải trả chi phí ăn
uống và xét nghiệm. Các trường hợp bị ốm đau, bệnh nặng cần cấp cứu phải tiếp
nhận khám, điều trị tại khu vực riêng và lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định.
9. Khuyến cáo khách du lịch đã lưu trú ở khách sạn nào thì ở yên khách sạn
đó, không di chuyển trong thời gian này. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp
với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Hiệp hội du lịch vận động chủ
khách sạn giảm giá cho khách ở kéo dài thêm. Công an tỉnh chỉ đạo Công an quản
lý xuất nhập cảnh theo dõi, nắm thông tin các du khách nước ngoài lang thang trên
địa bàn tỉnh để đưa vào khu cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm, xác định nhân
thân, phối hợp với Sở Ngoại vụ để có hướng xử lý thích hợp.
10. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tạm
dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách công cộng và hoạt động vận
chuyển hành khách theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh.
11. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các
huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch triển khai, phân loại, phân
nhóm cụ thể các đối tượng an sinh xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để hỗ trợ
khi có chủ trương của Chính phủ.
12. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương điều tra, làm rõ và xử lý
nghiêm theo quy định của pháp luật đối với việc gây mất an ninh trật tự xảy ra tại
huyện Núi Thành và việc giả người ăn xin đưa lên facebook gây phản cảm tại thành
phố Hội An; chỉ đạo Công an Phòng cháy, chữa cháy phối hợp với Sở Công Thương
quản lý chặt chẽ và nghiêm cấm các địa điểm cung cấp xăng dầu bán cho người dân
đem về tích trữ tại nhà có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao.
13. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh – Truyền
hình Quảng Nam, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần phải tiếp tục đẩy mạnh
công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần
“chống dịch như chống giặc” bằng nhiều hình thức với dung lượng, thời lượng
nhiều hơn, giảm tối đa các chương trình quảng cáo trên báo, đài, chuyển tải nội
dung nhiều hơn, liên tục hơn, kịp thời hơn, ưu tiên phát vào “giờ vàng” các văn bản
của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 để nhân dân hiểu, không hoang
mang và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
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Trên đây là Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp
thường kỳ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh vào ngày
01/4/2020; yêu cầu các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và các địa
phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội của tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam,
Cổng thông tin điện tử Quảng Nam;
- Các Sở, Ban, ngành và các đơn vị dự họp;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP và các phòng CV;
- Lưu: VT, KGVX.
D:\QUANG VX\Năm 2020\Thông báo\TBKL
của TBCĐ PC dich_benh_ngay_01420.docx

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Trần Văn Tân
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