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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 09/4/2020, 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 tình hình dịch bệnh Covid-19 và một số 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; 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. Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 đã được các cấp, 

các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ và kịp 

thời, cả hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực, 

được người dân đồng tình, ủng hộ. Đến thời điểm hiện nay, tình hình dịch bệnh đã 

được kiểm soát khá tốt trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, diễn biến của dịch bệnh rất khó 

lường, nguy cơ lây nhiễm vẫn còn cao nên không được thỏa mãn, chủ quan, lơ là, 

tiếp tục đẩy mạnh tầm soát, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia và của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 cơ sở xét nghiệm đi vào hoạt động (CDC 

Quảng Nam và Trường Đại học Phan Châu trinh) nên số lượng mẫu lấy xét nghiệm 

Covid-19 rất nhiều, cho kết quả nhanh, kịp thời; đây là một lợi thế để chủ động xét 

nghiệm các trường hợp đang cách ly tập trung. 

Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất lấy mẫu xét nghiệm lần 2 dứt điểm đồng loạt tất 

cả các trường hợp cách ly tại các khu cách ly tập trung; tiếp tục thực hiện tốt theo 

Công văn số 1940/UBND-KGVX ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh về việc đưa về 
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cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với các trường hợp đã có xét nghiệm âm tính lần 2. 

Sau đó, vệ sinh, khử trùng khu cách ly đó để chuẩn bị đón tiếp đợt sau. 

3. Việc mua sắm vật tư, trang thiết bị cho các khu cách ly tập trung phù hợp 

tình hình thực tế; trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế, Sở Tài chính thẩm định tham mưu 

UBND tỉnh phê duyệt một lần để thuận lợi nhưng tổ chức mua theo từng giai đoạn, 

tùy theo diễn biến của tình hình dịch bệnh. 

4. Để triển khai Quyết định số 07/QĐ-BCĐQG ngày 30/3/2020 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giường cách ly và giường bệnh tại cơ 

sở y tế; giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương tham 

mưu UBND tỉnh kế hoạch chi tiết, các nhiệm vụ, giải pháp, dự toán ngân sách để 

thực hiện, kịp thời trình HĐND tỉnh đặc cách bổ sung nội dung này vào kỳ họp thứ 

15, khóa IX (diễn ra vào ngày 21 - 22/4/2020) để HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

5. Sở Tài chính chủ trì, làm việc với Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn 

trương nghiên cứu, đề xuất những nội dung cần trình HĐND tỉnh khóa IX tại kỳ họp 

thứ 15 liên quan đến các khoản chi đặc thù phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 

ngoài Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ, phù hợp với yêu cầu 

thực tế của tỉnh. 

6. Thống nhất triển khai thực hiện khẩn trương việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong khai báo y tế, quản lý, giám sát cách ly tại y tế tại nhà, tại cộng 

đồng, quản lý tại bệnh viện và các khu cách ly tập trung; giao Sở Thông tin và 

Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Tỉnh đoàn hướng dẫn các đơn vị, địa 

phương áp dụng triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

7. Các điểm chốt chặn, kiểm tra các phương tiện giao thông đi vào địa bàn 

Quảng Nam cần lưu ý: 

- Tạo điều kiện xe ô tô tải, xe container ngoại tỉnh đi qua Quốc lộ 1A nhưng 

phải có cam kết không được dừng, đỗ xe trên đoạn đường Quảng Nam. 

- Đối với lái xe ô tô con, xe cá nhân ngoại tỉnh đi qua Quảng Nam thì vận 

động đi đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. 

- Đối với xe ô tô Quảng Nam vận chuyển thường xuyên, liên tục hàng hóa, 

vật tư, nguyên liệu từ Quảng Nam đi Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trở về, vận 

động họ cách ly tại nhà, giám sát y tế chặt chẽ; không lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 

(trường hợp bản thân có đến những địa bàn phức tạp về dịch thì đề nghị tự lấy mẫu 

xét nghiệm tại Trường Đại học Phan Châu Trinh); nếu vận chuyển xong trở về nhà 

nghỉ dài ngày thì phải cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

8. Giao Sở Giao thông vận tải xem xét từng trường hợp để cấp lệnh cho các 

phương tiện vận chuyển được lưu thông trong trường hợp cấp thiết như chở người 

đi cấp cứu, chở người từ các khu cách ly về địa phương hoặc ra nhà ga, bến cảng, 

sân bay… 
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9. Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương xử lý nghiêm các 

đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; các hành vi vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; xử lý người nước ngoài vi phạm quy định 

pháp luật về xuất nhập cảnh. 

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở 

kinh doanh, dịch vụ vui chơi, giải trí…phối hợp với Công an tỉnh xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. 

Rà soát lại các Quyết định: số 708/QĐ-UBND ngày 17/3/2020, số 861/QĐ-

UBND ngày 27/3/2020, số 864/QĐ-UBND ngày 28/3/2020, số 865/QĐ-UBND 

ngày 28/3/2020 của UBND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh ban hành một quyết định 

mới hoàn chỉnh thay thế các Quyết định nêu trên (cập nhật theo chỉ đạo mới nhất). 

Về nguyên tắc, các Sở, ngành, địa phương hướng dẫn thực hiện phải theo đúng văn 

bản chỉ đạo của UBND tỉnh; đối với những quy định không phù hợp với Chỉ thị số 

15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ, Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính 

phủ, các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tự điều chỉnh lại cho phù hợp. 

11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế khẩn trương hoàn thành 

bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, 

Trung đoàn 885 (xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ). 

Giao Sở Y tế tham mưu thành lập và tổ chức vận hành thêm 01 bệnh viện dã 

chiến tại Trường Cao đẳng Y tế. 

12. Đề nghị các địa phương thống nhất mức ăn 80.000 đồng/người/ngày cho 

những người cách ly tại các khu cách ly tập trung, kinh phí thực hiện từ nguồn xã 

hội hóa. Việc phục vụ ăn uống tại các khu cách ly tập trung của các địa phương, thống 

nhất giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp lực lượng 

đoàn thanh niên, hội phụ nữ, y tế… tổ chức nấu ăn tập trung đảm bảo chu đáo, an toàn. 

Cơ quan tiếp nhận hàng hóa, tiền mặt hỗ trợ đầu mối là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam các cấp; việc tiếp nhận lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm…, giao Ban 

Chỉ huy Quân sự cấp huyện tiếp nhận tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn; việc tiếp 

nhận vật tư, dụng cụ, hóa chất y tế, giao Sở Y tế tiếp nhận để sử dụng. Đề nghị 

UBMTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn nội dung này cho các cơ quan, đơn vị liên quan.  

Tại các khu cách ly tập trung có phụ nữ thì thành phần phục vụ phải có phụ 

nữ tại khu cách ly đó. Giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn phối hợp triển 

khai nội dung này. 

13. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu, chủ động có phương án 

đón người Việt Nam từ nước ngoài về trong thời gian đến; trong đó, các khu cách ly 
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tập trung của tỉnh đón người Việt Nam không phải là người Quảng Nam; các khu 

cách ly tập trung của các huyện, thị xã, thành phố đón người của địa phương mình. 

14. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng, Sở Ngoại vụ, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch mua sắm, vận chuyển 

hàng hóa, vật tư y tế để hỗ trợ tỉnh Sê Kông, Lào trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua chủ trương. 

15. Đề nghị các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn tỉnh căn cứ Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ để vận động người lao động chấp hành khoảng cách an toàn, linh hoạt 

trong điều kiện có thể của đơn vị mình nhưng phải đảm bảo an toàn y tế như đeo 

khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng nước sát khuẩn và áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch tại cơ sở mình. 

16. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục 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 Nghị quyết của Chính phủ ban hành. 

17. Đề nghị Tiểu Ban Tuyên truyền Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch 

Covid-19 xây dựng 20 câu hỏi - đáp về những vấn đề liên quan đến công tác phòng, 

chống dịch Covid-19, trực tiếp vào các vấn đề xã hội quan tâm nhằm góp phần đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền đến toàn dân cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.  

18. Việc khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 thực hiện theo Công văn số 1782/UBND-NC ngày 

01/4/2020 của UBND tỉnh. Sau ngày 15/4/2020, UBND tỉnh sẽ họp đánh giá tổng 

quát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và có kế hoạch tổ 

chức khen thưởng phù hợp. 

Trên đây là Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại cuộc họp thường kỳ về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh vào ngày 09/4/2020; 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; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP và các phòng CV; 

- Lưu: VT, KGVX. 
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KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Trần Văn Tân 
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