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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch 

Covid-19 tại cuộc họp Văn phòng thường trực ngày 10/4/2020 
 

 

Ngày 10 tháng 4 năm 2020, tại UBND huyện Nam Giang, đồng chí Trần 

Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 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 

Văn phòng thường trực để triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh. Tham dự buổi làm việc có các thành viên của Văn 

phòng thường trực được thành lập tại Quyết định số 55/QĐ-BCĐ ngày 

26/3/2020 của Ban Chỉ đạo. 

Sau khi nghe các thành viên dự họp báo cáo tình hình và một số đề xuất, 

kiến nghị liên quan; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực 

Ban Chỉ đạo Trần Văn Tân kết luận: 

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Nam 

Giang, Tây Giang, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đã kịp thời, tích 

cực phối hợp, nổ lực, trách nhiệm, tập trung lực lượng quản lý tốt công tác chốt 

chặn tại 21 chốt biên giới và hàng chục điểm tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên 

giới phía Tây của tỉnh, đóng chặt các đường mòn, lối mở; thực hiện tốt các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí 

thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy và 

UBND tỉnh. Để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trong tình hình mới; đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các 

nội dung chủ yếu sau: 

1. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực 

hiện tốt các nội dung chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh tại 

Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 28/3/2020, Công văn số 1779/UBND-KGVX 

ngày 31/3/2020, Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 17/3/2020, Quyết định số 

861/QĐ-UBND ngày 27/3/2020, Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 28/3/2020, 

Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 28/3/2020. Trong quá trình ban hành văn 

bản triển khai thực hiện, 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, địa phương tự điều chỉnh lại cho phù hợp. 

2. Nghiêm cấm việc Nhân dân tích trữ xăng dầu sẽ dẫn đến nguy cơ gây 

cháy nổ rất cao; giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với 

Sở Công Thương, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường rà soát, đôn đốc, kiểm 
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tra, yêu cầu các trạm cung cấp xăng, dầu trên địa bàn mình tuyệt đối không được 

bán xăng cho người dân mang về nhà tích trữ. 

3. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND các huyện: Nam Giang, Tây 

Giang, Phước Sơn, Đông Giang tiếp tục thực hiện thật tốt nguyên tắc 4 tại chỗ 

với phương châm “chuẩn bị kế hoạch tốt nhất để ứng phó với tình huống xấu 

nhất”; cân nhắc ứng phó với từng cấp độ của dịch bệnh để luôn chủ động, sẵn 

sàng chuẩn bị thêm các khu cách ly tập trung trên địa bàn (huyện Nam Giang: 

Trường Trung cấp nghề thanh niên dân tộc miền núi Quảng Nam, Trường Phổ 

thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở cụm xã Chàvàl-ZuôiH, Trường Trung 

học phổ thông Dân tộc nội trú Nam Giang; huyện Tây Giang: Trường Trung 

học phổ thông Võ Chí Công, Trung tâm dạy nghề Tây Giang, Trường Trung học 

phổ thông Tây Giang; huyện Phước Sơn: Trường Trung học phổ thông Khâm 

Đức, Nhà khách Công đoàn; huyện Đông Giang: Trường Trung học phổ thông 

Quang Trung, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện); tiếp tục thực hiện tốt 

Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ và Quyết định số 

930/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về một số chế độ đặc thù trong 

phòng, chống dịch Covid-19. 

4. Đối với người nước ngoài “đi lang thang” trên địa bàn tỉnh; giao Sở 

Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, các địa phương liên quan xử lý theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại điểm 9, Phần II, Thông báo số 123/TB-UBND ngày 06/4/2020. 

5. Công an tỉnh, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố đảm bảo điều kiện cần thiết về sinh hoạt, làm việc, trang thiết bị y tế, đồ bảo 

hộ để thực thi nhiệm vụ kịp thời, kiểm dịch tốt nhất tại các điểm chốt chặn trên 

địa bàn mình phụ trách. 

6. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa 

phương liên quan xây dựng Kế hoạch mua sắm, vận chuyển hàng hóa, vật tư y tế 

phòng, chống dịch Covid-19 để hỗ trợ tỉnh Sê Kông, Lào; sớm báo cáo UBND 

tỉnh xem xét, quyết định. 

7. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường nhân 

lực, các điều kiện cần thiết… làm việc tăng ca để có kết quả xét nghiệm sớm 

nhất có thể, kịp thời thông báo cho các địa phương, công dân theo quy định. 

Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện đầy đủ quy trình kiểm 

dịch hàng hóa, phương tiện, vật tư, thiết bị… phục vụ thi công dự án Thủy điện 

Nam Emoun tại Lào qua cửa khẩu Nam Giang (Đắc Tà Óc) theo đúng tinh thần 

chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1954/UBND-KGVX ngày 09/4/2020. 

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kế hoạch chuẩn bị lực 

lượng kiểm lâm, quản lý và bảo vệ rừng, sẵn sàng hỗ trợ Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới khi UBND tỉnh yêu cầu. 

9. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Công an các địa phương 

thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, xử lý 

nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, cướp giật, đánh bạc, 
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buôn bán, sử dụng ma túy, chống người thi hành công vụ; đồng thời, tích cực 

phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức 

năng nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát 

hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, 

chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 

số 1777/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 và Công văn số 1907/UBND-KGVX 

ngày 07/4/2020.  

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

tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch 

Covid-19 tại cuộc họp Văn phòng thường trực vào ngày 10/4/2020 để triển khai 

một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đề nghị các 

thành viên Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo, các Sở, ngành, địa phương 

khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
 

- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thành viên Văn phòng thường trực BCĐ; 

- CPVP; 

- Các phòng chuyên viên; 

- Lưu: VT, KGVX (Hậu). 
 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

     

 

 

 

 

Văn Anh Tuấn 
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