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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày

tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó
Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid19 tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 các địa phương
Ngày 27/7/2021, đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng
ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc
họp trực tuyến với UBND/Ban chỉ đạo cấp huyện về tăng cường công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh
đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ngành: Y tế, Tài chính, Công
Thương, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các Khu kinh tế (KKT) và
Khu công nghiệp (KCN) tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng
UBND tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; đại diện lãnh đạo Công ty Cổ
phần Ô tô Trường Hải; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và các phòng, ban,
đơn vị, địa phương liên quan.
Sau khi nghe Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) báo cáo tình hình
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn và một số đề xuất; Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội báo cáo rút kinh nghiệm công tác đón bà con Quảng Nam từ thành phố
Hồ Chí Minh về quê; phát biểu của các địa phương và thành viên dự họp; đồng chí
Trần Văn Tân kết luận:
I. Đánh giá chung: Dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục
được kiểm soát nhưng tại một địa phương như huyện Tiên Phước, Quế Sơn,
thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn đã xuất hiện các ca dương tính trong cộng
đồng và một số địa phương giáp ranh với thành phố Đà Nẵng có nguy cơ cao có
thể bùng phát bất kỳ khi nào ở bất cứ đâu. Vì vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành,
các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Trong đợt
dịch này, UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương các Sở, Ban, ngành và các địa
phương đã rất nỗ lực, quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách để kiềm chế,
đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất có thể.
II. Để tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trong thời gian đến, đề nghị các Sở, Ban, ngành và các huyện, thị
xã, thành phố triển khai thực hiện ngay một số nội dung chủ yếu như sau:
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1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa
phương liên quan đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 ở từng tỉnh, thành phố
tham mưu UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn cụ thể việc quản lý người ra/vào
Quảng Nam; trước mắt, phối hợp UBND huyện Núi Thành tham mưu UBND
tỉnh biện pháp quản lý người Quảng Ngãi ra/vào địa bàn tỉnh trên tinh thần vừa
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo công
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; văn bản tham mưu gửi về UBND tỉnh
trước ngày 29/7/2021.
2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Công
an tỉnh, Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh văn bản hướng dẫn cụ thể việc lưu thông
vận chuyển hàng hoá ra/vào Quảng Nam phù hợp thực tế và theo hướng dẫn tại
các văn bản: Công văn số 5773/BYT-MT ngày 19/7/2021, Công văn số
5886/BYT-MT ngày 22/7/2021 của Bộ Y tế, Công văn số 1015/TTg-CN ngày
25/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn 5222/TCĐBVN-VT ngày
25/7/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Công văn số 7630/BGTVT-VT
ngày 27/7/2021 của Bộ Giao thông vận tải; trình UBND tỉnh trước ngày
28/7/2021.
3. Theo Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2021 của Văn phòng
Chính phủ và ý kiến thảo luận tại cuộc họp; UBND tỉnh thống nhất các loại dịch
vụ, hàng hoá thiết yếu bao gồm: lương thực, thực phẩm, dược phẩm, điện, nước,
nhiên liệu, xăng dầu…; ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực
tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công
chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm…), bưu chính, viễn
thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hoá, khám bệnh, chữa
bệnh, tang lễ…; xe chở nguyên vật liệu sản xuất, để các ngành, địa phương triển
khai thực hiện, nhất là các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát
dịch bệnh.
4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid19 các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm soát, quản lý chặt các Khu cách
ly tập trung; yêu cầu mọi người trong khu cách ly chấp hành nghiêm ngặt các
biện pháp phòng, chống dịch (không tiếp xúc, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của
Bộ Y tế,…); tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly đồng thời
chỉ đạo các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và BCĐ phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 cấp xã quản lý thật chặt chẽ các khu vực phong toả
và thực hiện theo Chỉ thị 16, kiên quyết không để “chặt ngoài, lỏng trong”.
5. Hiện nay, người dân Quảng Nam ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh
phía Nam đi xe máy về các địa phương ngày càng nhiều; trường hợp khai báo
không trung thực dẫn đến nguy cơ lây nhiễm trong cộng động rất cao. Đề nghị
Tổ Giám sát - Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng,
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các lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ người từ các
vùng dịch về địa phương. Giao Sở Giao thông vận tải bố trí phương tiện vận
chuyển người và số xe máy này từ các chốt kiểm soát dịch bệnh (nhất là tại các
chốt Đèo Lò Xo, Phước Sơn; Dốc Sỏi, Núi Thành và Khu vực Điện Bàn) đến
đến các huyện, thị xã, thành phố nơi người dân được đưa vào khu cách ly tập
trung.
6. Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu kinh tế (KKT) và Khu công
nghiệp (KCN) tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các doanh nghiệp, cơ sở sản
xuất- kinh doanh tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp; chủ doanh nghiệp
phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để dịch lây lan trong cộng
đồng do không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trường
hợp xuất hiện F0 trong nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh thì thực
hiện xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên tại đơn vị (kinh phí do doanh nghiệp chi
trả), thực hiện ngay phương án sản xuất kinh doanh theo nguyên tắc 3 tại chỗ
“sản xuất tại chỗ- ăn uống tại chỗ- nghỉ ngơi tại chỗ” để ứng phó và đảm bảo
an toàn trong công tác phòng, chống dịch; kiên quyết đình chỉ các cơ sở sản xuất
kinh doanh không đủ điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
7. Ngành y tế chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện việc điều trị
bệnh nhân Covid 19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 5838/BYT-KCB
ngày 21/7/2021 và của UBND tỉnh tại Công văn số 4670/UBND-KGVX ngày
24/7/2021, Thông báo 292/TB-UBND ngày 23/7/2021.
8. Đề nghị các ngành, địa phương khẩn trương rà soát, gửi danh sách tiêm
chủng về Sở Y tế đảm bảo đúng đối tượng. Sở Y tế khẩn trương xây dựng Kế
hoạch phân bổ chi tiết để thực hiện ngay việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 sau
khi phân bổ đảm bảo nhanh nhất có thể, tiêm chủng an toàn theo đúng Kế hoạch
số 4668/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh và Công văn 5946/BYTDP ngày 24/7/2021 của Bộ Y tế.
9. Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các Sở, Ban, ngành liên
quan phối hợp, hỗ trợ phúc đáp, cung cấp thông tin cho VNPT và nhân viên
Tổng đài 1022 để kịp thời trả lời, giải đáp theo yêu cầu của người dân, doanh
nghiệp liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid 19; trực tiếp phân công, cử
một cán bộ làm đầu mối để hỗ trợ nhân viên Tổng đài 1022.
10. Ngành Y tế và các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, quán triệt các
nhân viên y tế của đơn vị mình thực hiện nghiêm quy định tại Luật Khám chữa
bệnh: không được tiết lộ bằng bất cứ hình thức nào thông tin cá nhân (danh tính,
tuổi, địa chỉ...) của bệnh nhân mắc Covid-19; thực hiện đúng quy định việc
không công bố danh tính, cung cấp thông tin cho báo chí về các bệnh nhân
Covid-19 hay các trường hợp liên quan theo đúng tinh thần Công văn
số 4191/BYT-TT-KT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế.
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11. Giao Công an tỉnh tăng cường hướng dẫn, kiểm soát dịch bệnh
Covid-19 tại các Chốt kiểm soát; phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Công
Thương xử lý linh hoạt các trường hợp phát sinh, kịp thời báo cáo UBND tỉnh
xem xét, giải quyết đối với các trường hợp vượt thẩm quyền; xử lý nghiêm các
hành vi cố tình chống đối, không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch
bệnh Covid-19.
12. Đối với việc đón bà con Quảng Nam về từ thành phố Hồ Chí Minh về
quê: các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố rút kinh nghiệm
qua đợt đón đầu tiên, để chuẩn bị tốt hơn nữa các điều kiện cần thiết cho các đợt
đón tiếp theo. Thống nhất Ban chỉ đạo cấp huyện xem xét, quyết định thành lập
các khu cách ly tập trung tại các xã, phường, thị trấn và phê duyệt danh sách
người vào cách ly/người hoàn thành cách ly theo đúng quy định hiện hành.
13. Về kinh phí mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm: Thực hiện
theo nguyên tắc 4 tại chỗ; đối với các địa phương đã sử dụng vượt quá 50% kinh
phí dự phòng thì khẩn trương có văn bản gửi Sở Tài chính thẩm định, trình
UBND tỉnh xem xét, bổ sung kịp thời.
14. Đối với người dân Quảng Nam sinh sống và làm việc ở Đà Nẵng
nhưng không có chỗ ở ổn định tại Đà Nẵng đang gặp khó khăn muốn về lại
Quảng Nam: đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thống kê danh sách
báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng tinh thần Công văn số
4677/UBND-KGVX ngày 25/7/2021 của UBND tỉnh.
15. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết linh hoạt đối với
các trường hợp cấp thiết, đặc biệt quy định tại Công văn 4596/UBND-KGVX
ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì báo
cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
16. Giao Sở Y tế phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây
dựng phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện thiên tai, bão
lũ, đảm bảo vừa phòng chống dịch bệnh và chủ động ứng phó với thiên tai, tìm
kiếm cứu nạn; đảm bảo an toàn, duy trì hoạt động các cơ sở điều trị, cơ sở cách
ly và các chốt Kiểm soát phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn trong điều kiện
thời tiết diễn biến bất lợi.
17. Đối với phương tiện vận tải của một số doanh nghiệp vận chuyển hàng
hoá đến Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi: cho phép xuống tại nút giao
cao tốc thuộc địa phận xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành để đi thẳng đến Khu kinh
tế này nhưng lái xe phải cam kết không dừng, đỗ và có xét nghiệm SARS-CoV2 âm tính theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để dịch bệnh lây
lan ra cộng đồng.
Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Uỷ viên Ban thường vụ
Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống
dịch Covid-19 tại cuộc họp trực tuyến với Ủy ban nhân dân/Ban chỉ đạo cấp
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huyện. Yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn
trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH QN;
- Trung tâm KS bệnh tật tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hạnh).

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

[daky]
Võ Văn Viên

