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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Phó Trưởng ban 

Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 

buổi làm việc với Tiểu ban Giám sát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

  
         

Ngày 09/8/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Phó Trưởng 

ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chủ trì 

buổi làm việc với Tiểu ban Giám sát phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tham 

dự có đầy đủ (9/9) thành viên Tiểu ban Giám sát phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 (thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-BCĐ ngày 21/02/2020 của Ban Chỉ 

đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19) và lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, 

Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

Sau khi nghe Trưởng Tiểu ban Giám sát báo cáo tình hình hoạt động; ý kiến của 

lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các thành viên dự họp; đồng chí 

Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ 

đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-18 kết luận: 

UBND tỉnh đánh giá rất cao sự nỗ lực của Tiểu ban Giám sát, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh và đội ngũ y, bác sỹ của ngành y tế tích cực tham gia 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 suốt thời gian qua; đã hướng dẫn phối hợp 

thành lập 10 Đội phản ứng nhanh cấp tỉnh, 4.982 Tổ Giám sát - Tuyên truyền 

phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng, tích cực truy vết, cách ly, xét nghiệm đáp 

ứng yêu cầu (tính cả 02 đợt có hơn 20.000 mẫu xét nghiệm); thực hiện tuyên 

truyền phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn khai báo y tế, cài đặt phần mềm 

Ncovi, Bluezone, thông tin dịch tễ liên quan đến các ca bệnh đến với người dân 

kịp thời… Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn 

diễn biến phức tạp, số ca dương tính với Covid-19 tăng trở lại (ngày 06 và 

07/8/2020 tăng 15 ca); yêu cầu Tiểu ban Giám sát cần phải tiếp tục thực hiện 

các biện pháp cấp bách hơn nữa để ngăn chặn thành công dịch bệnh trên địa bàn 

tỉnh; theo đó, tập trung triển khai thực hiện ngay một số nội dung công việc 

trọng tâm như sau: 

1. Tiếp tục tăng tốc điều tra, truy vết, xác minh các trường hợp tiếp xúc 

gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) của các ca bệnh dương tính theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4558/UBND-KGVX ngày 07/8/2020 về 

việc tăng cường, rà soát báo cáo kết quả xác minh, quản lý các trường hợp đến 

Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đã trở về địa phương. 
  

- Đối với người từ Đà Nẵng về, đã từng đến 3 bệnh viện (Bệnh viện Đà 

Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình) và tại các địa điểm có 
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yếu tố dịch tễ khác theo công bố của Bộ Y tế kể từ ngày 18/7/2020 đến nay thì phải  

cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm bắt buột theo quy định.  
 

- Đối với người từ Đà Nẵng về kể từ ngày 25/7/2020 mà không đến 03 

Bệnh viện nêu trên và các địa điểm có yếu tố dịch tễ khác theo công bố của Bộ Y 

tế thì khai báo y tế, tiến hành cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.  
 

- Triển khai lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F2 theo quy định. 
 

2. Giao cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành 

phố tăng cường kiểm tra, giám sát và phát huy hiệu quả các Tổ Giám sát - Tuyên 

truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng, báo cáo số liệu khẩn 

trương về UBND tỉnh. 

Phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh kết nối, liên hệ, làm việc với các nhà 

tài trợ cung cấp vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Khẩn trương mua sắm các vật tư, sinh phẩm, môi trường, trang thiết bị y tế 

phục vụ công tác phòng, chống dịch; đồng thời, chủ động đề xuất Bộ Y tế, Viện 

Pesteur Nha Trang, Quân khu V… hỗ trợ nâng cao năng lực xét nghiệm của tỉnh. 

3. Giao Sở Y tế, Tiểu ban Giám sát sớm hướng dẫn triển khai các nội 

dung về công tác giám sát phòng chống Covid-19 theo Quyết định số 3468/QĐ-

BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám 

sát và phòng, chống Covid-19”. 

Điều động các đội phản ứng nhanh tăng cường hỗ trợ cho các địa phương 

trọng điểm (Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Đại Lộc, Hội An) để đẩy nhanh 

tiến độ lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn. 

4. Giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) làm đầu mối tiếp tục lấy 

mẫu và nâng cao năng lực xét nghiệm; liên hệ, làm việc với các đơn vị xét 

nghiệm (Viện Pasteur Nha Trang, Đội y tế dự phòng Quân khu V, Viện Sốt rét 

ký sinh trùng Quy Nhơn, Bệnh viện đa khoa Trung ương, Trường Đại học Phan 

Chu Trinh…) để xét nghiệm ít nhất 8.000 mẫu/ngày. 

Triển khai ngay kỹ thuật gộp mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 theo 

Quyết định số 3486/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành 

“Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2”. 

5. Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo vận động học sinh tổ chức ôn 

tập tại nhà, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để 

sẵn sàng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt II 

6. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các huyện, thị xã, thành phố: 

- Thành lập thêm các khu cách ly tập trung trên địa bàn để sẵn sàng tiếp 

nhận cách ly các trường hợp F1 phát sinh mới. 
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- Tại điểm cách ly tập trung: Tăng cường công tác tuyên truyền; triển khai 

cách ly đảm bảo phân vùng, chia khu, chia nhóm các đối tượng cách ly đối với 

từng trường hợp dịch tễ cụ thể; thực hiện “cách ly trong khu khu cách ly” nhằm 

đảm bảo không lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly tập trung. 

- Kiểm tra, giám sát và phát huy hiệu quả hơn nữa của các Tổ Giám sát và 

Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng trên địa bàn mình 

phụ trách. 
 

- Khẩn trương báo cáo số liệu với Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 11/8/2020. 

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Phó 

Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 tại buổi làm việc với Tiểu ban Giám sát phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Yêu cầu Sở Y tế, Tiểu ban Giám sát, các cơ quan, đơn vị địa phương khẩn 

trương phối hợp, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành; 

- Các thành viên Tiểu ban Giám sát; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP; 

- Lưu VT, KGVX, KTTH, TH. 
D:\Thanh a 2020\khac\TBLL Anh Tan - Tieu ban Giám sát.doc 

 

 

 

 
 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG   

  

                       

 

 

 

 

                     Võ Văn Viên 
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