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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 tại buổi làm việc 

với UBND huyện Quế Sơn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
 

 

Ngày 06 tháng 8 năm 2020, 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 buổi làm việc với UBND huyện Quế 

Sơn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tham dự buổi làm việc có 

đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, 

Công Thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Đinh Nguyên Vũ - Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan 

của huyện Quế Sơn. 

Sau khi nghe UBND huyện Quế Sơn báo cáo công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn và một số đề xuất, kiến nghị liên quan; thảo luận 

của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường 

trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Trần Văn Tân kết luận: 

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, toàn 

diện của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Quế Sơn trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn: Huyện đã chủ động, tích cực 

thành lập 05 khu cách ly tập trung (Thao trường huấn luyện 3 trong 1 Bộ Chỉ 

huy quân sự huyện; Trạm Y tế xã quế Cường (cũ); Trường mẫu giáo Đông Phú; 

trụ sở UBND xã Quế Cường (cũ); Trường THCS Quế Châu); phong tỏa tạm thời 

01 vị trí có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 tại Tổ dân cư số 1, tổ dân phố Lãnh 

Thượng 2, thị trấn Đông Phú; lập 10 chốt chặn; thành lập 102 Tổ "giám sát và 

tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng" tại các khu dân cư... Tuy 

nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Quế Sơn diễn biến phức 

tạp, đã có 02 ca dương tính với Covid-19. Để tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng 

bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian 

đến; đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị 

- xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện ngay một số nội dung chủ yếu 

như sau: 

1. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo cả hệ thống chính trị từ 

huyện đến cơ sở vào cuộc quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ tối đa 

thời gian, từng giờ, từng phút để thực hiện ngay các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, kịp thời ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. 

Tăng cường phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng như: giữ 
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khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; rửa tay bằng 

xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, khuyến cáo bà con nhân dân không ra ngoài 

nếu không có lý do cần thiết. Giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế tại 

nhà, nơi lưu trú theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 879/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020. 

2. Tiếp tục thần tốc truy vết, tìm kiếm các trường hợp F1, F2, tiếp xúc gần 

với ca dương tính Covid-19 để tổ chức cách ly, khoanh vùng, dập dịch; nhất là 

phải nắm bắt được người từ các Bệnh viện ở Đà Nẵng về và những người từ Đà 

Nẵng về sau ngày 18/7/2020 thì phải thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo 

đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm 9, Thông báo số 288/TB-UBND 

ngày 01/8/2020. 

3. Chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn thường xuyên 

kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành việc thực 

hiện các nội dung cách ly xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 về cách ly xã hội theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 31/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. 

4. UBND huyện Quế Sơn tiếp tục thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, 

chủ động ứng kinh phí để mua sắm hoặc mượn vật tư, trang thiết bị y tế cấp 

bách phục vụ công tác phòng, chống dịch, thanh quyết toán đúng quy định. 

5. Sở Y tế triển khai đồng bộ các biện pháp phòng và kiểm soát chặt chẽ 

lây nhiễm dịch bệnh tại cơ sở y tế theo các kịch bản phòng, chống dịch ở mức 

cao nhất, không để lây lan dịch bệnh trong các cơ sở y tế, có biện pháp bảo đảm 

an toàn tối đa, phòng chống lây nhiễm cho toàn bộ những người bệnh có nguy 

cơ cao, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh lý nền theo đúng tinh thần 

chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4429/UBND-KGVX ngày 04/8/2020. 

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và các địa 

phương quản lý thật chặt các khu cách ly tập trung trên địa bàn, đảm bảo an ninh 

trật tự, tránh hiện tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly; rà soát, kiểm tra toàn bộ quy 

trình thực hiện cách ly trong các khu cách ly tập trung; có phương án điều tiết 

hợp lý việc tiếp nhận, sàng lọc các trường hợp phải thực hiện cách ly, không để 

xảy ra lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung. 

7. Về trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, 

chống dịch Covid-19: UBND tỉnh đã có Công văn số 4498/UBND-KTTH ngày 

06/8/2020 về quy định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa 

cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Kính đề nghị 

Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

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 tại buổi làm việc với 

UBND huyện Quế Sơn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đề nghị 
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Ban Thường vụ Huyện ủy; yêu cầu UBND huyện Quế Sơn, các cơ quan, đơn vị, 

địa phương liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
 

- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành liên quan; 

- Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KGVX (Hậu). 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

     

 

 

 

Võ Văn Viên 
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