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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 tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo cấp 

tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, 

thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh  
 

 

Ngày 08/8/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Phó Trưởng 

ban Thường trực đã chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố về công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tham dự tại điểm cầu 

của tỉnh có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội 

tỉnh; lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Sở, 

ngành thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh: Y tế, Tài chính, Công Thương, Giáo dục 

và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  

Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Văn phòng UBND tỉnh, 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Tại điểm cầu các địa phương có đồng chí Bí 

thư, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các  huyện, thị 

xã, thành phố và các phòng, ban liên quan. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế (cơ 

quan thường trực Ban Chỉ đạo) báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trên địa bàn tỉnh; ý kiến của các thành viên dự họp; phát biểu chỉ đạo của 

đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 kết luận: 

I. Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh luôn được 

các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội vào 

cuộc kịp thời, đồng bộ với tinh thần quyết tâm rất cao; trong đó, phải kể đến sự 

cố gắng nỗ lực của đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ, chiến sỹ công an, quân sự, biên 

phòng, tổ giám sát - tuyên truyền, các điểm chốt chặn… đã triển khai truy vết, 

khoanh vùng, chốt chặn, cách ly, dập dịch; đặc biệt là sự đồng thuận, tích cực 

tham gia của người dân nên không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng… 

Tuy nhiên, công tác triển khai phòng, chống dịch phải thường xuyên, bền bỉ, 

kiên định chống dịch như chống giặc, nhưng phải hết sức bình tĩnh trong quá 

trình thực hiện, tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh từng địa phương có biện 

pháp áp dụng phù hợp (phong tỏa, giãn cách xã hội theo từng khu vực, từng cấp 

độ)…Trong thời gian đến, đề nghị các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND, Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố tập trung 

thực hiện các nội dung chủ yếu như sau: 
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  1. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt ý kiến chỉ 

đạo của đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu 

cầu “không mất cảnh giác, không lơ là, không chủ quan; tập trung truy vết, tập 

trung ngăn chặn kịp thời, tập trung khoanh vùng, cách ly, dập dịch”. Huyện ủy, 

Thị ủy, Thành ủy; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị 

xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp từ huyện đến cơ sở thực hiện 

đồng bộ, cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng 

tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tại Chỉ thị số 56-CT/TU ngày 

07/8/2020 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 2891-CV/TU ngày 27/7/2020, Công 

văn số 2991-CV/TU ngày 29/7/2020) và chỉ đạo của UBND tỉnh (Thông báo số 

288/TB-UBND ngày 01/8/2020; Công văn số 4332/UBND -KGVX ngày 

28/7/2020 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cấp bách 

trong giai đoạn hiện nay; Công văn số 4393/UBND-KGVX và 4433/UBND-KTN 

ngày 04/8/2020 về kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các 

khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Công văn số 4429/UBND-KGVX ngày 

04/8/2020 về tăng cường triển khai quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm 

Covid-19 trong các cơ y tế, đặc biệt là cho các đối tượng có nguy cơ cao). Theo 

đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, tiên phong đi đầu 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh; đề cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm 

của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tuyệt đối  không để xảy ra tình trạng thiếu 

trách nhiệm, đùn đẩy, chậm trễ gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch 

bệnh.  

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Tổ Giám sát - Tuyên truyền 

phòng, chống Covid-19 trong cộng đồng và các Đội Thông tin truyên truyền lưu 

động cấp huyện, Đội Truyền thanh cơ sở cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, 

chính xác, toàn diện nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa cho người dân, cán bộ, 

công chức, viên chức về phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Tiếp tục tục truy vết, tìm kiếm các trường hợp F1, F2, tiếp xúc gần với ca 

dương tính Covid-19; thực hiện kê khai y tế đối với người dân trở về từ thành 

phố Đà Nẵng, nhất là những người có người nhà là bệnh nhân điều trị ở các 

bệnh viện tại Đà Nẵng, kịp thời phát hiện cách ly, xét nghiệm theo đúng chỉ đạo 

của UBND tỉnh tại Công văn số 4367/UBND-KGVX ngày 31/7/2020 về việc rà 

soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây 

nhiễm cao và tại Điểm 9, Mục II, Thông báo số 288/TB-UBND ngày 01/8/2020.  

Xử phạt vi phạm hành chính đối với những người không đeo khẩu trang tại 

nơi công cộng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định tại Điểm a, 

Khoản 1, Điều 11, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính 

phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 
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3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan, đơn 

vị, địa phương liên quan (12 địa phương không thuộc diện cách ly xã hội theo 

Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ) khẩn trương hoàn 

thành tất cả các nội dung công việc, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ 

chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện 

dịch bệnh Covid-19, yêu cầu phải bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, 

tuyệt đối không để xảy ra sai sót theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020.     

4. Giao Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên 

quan khẩn trương xây dựng Quy chế về áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác cho các cơ sở 

y tế (kể cả cơ sở y tế tư nhân) trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, 

quyết định. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục 

điều tra xử lý nghiêm các trường hợp thông tin thất thiệt, sai sự thật liên quan đến 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

6. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố truy bắt, xử phạt những người trốn khỏi nơi cách theo quy định. Chỉ 

đạo các điểm chốt chặn tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn người qua lại 

từ vùng dịch khi không có lý do chính đáng. 

7. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND 

các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát các đối tượng chính sách, các 

hộ nghèo bị ảnh hưởng dịch bệnh, khó khăn trong cuộc sống, tổng hợp, báo cáo 

đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. Phối UBND huyện Tây Giang, Đông 

Giang, Nam Giang kiểm tra tình hình đồng bào Cơ tu mắc kẹt tại Đà Nẵng vì 

Covid-19 theo thông tin báo nêu (Báo Pháp luật đăng ngày 03/8 và Báo Người 

Lao động đăng ngày 06/8/2020), báo cáo UBND tỉnh.  

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động, kêu gọi các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm, hỗ trợ kinh phí, hàng hóa, 

lương thực, thực phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19.   

II. Giải quyết các đề xuất, kiến nghị: 

1. Lấy mẫu xét nghiệm: Giao Sở Y tế khẩn trương liên hệ, tranh thủ sự hỗ 

trợ của Bộ Y tế, Viện Pasteur Nha Trang, Quân khu V… về thiết bị, vật tư, môi 

trường, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19; đồng thời, chủ động 

mua sắm để đáp ứng kịp thời nhu cầu xét nghiệm trên diện rộng hiện nay; tập 

trung ưu tiên xét nghiệm các trường hợp F1, trong các khu cách ly tập trung, các 

khu vực phong tỏa, sau đó tiếp tục mở rộng đến các trường hợp F2; trả kết quả 

nhanh, rút ngắn thời gian công bố; các trường có kết quả âm tính 02 lần thì cho 

về nhưng phải tiếp tục cách ly tại nhà cho đủ 14 ngày để theo dõi. 
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2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế rà soát, kiểm tra, khẩn 

trương tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí và hướng dẫn thanh quyết toán kinh 

phí mua sắm trang thiết bị, các chế độ, chính sách đối với người tham gia phòng, 

chống dịch đợt 1. Đồng thời, tổng hợp dự toán của Sở, ngành, địa phương về mua 

sắm vật tư y tế, môi trường, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm cấp bách, cần thiết 

hiện nay, khẩn trương báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết, tuyệt đối không để 

ách tắc, chậm trễ, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương có văn bản cụ 

thể, chi tiết về đề nghị bổ sung kinh phí gửi Sở Tài chính kiểm tra, trình UBND 

tỉnh xem xét, quyết định. 

3. Về chốt chặn xe, người từ Đà Nẵng về không có lý do (quy định tại 

Điểm 2, Mục I, Điều 1 của Quyết định số tốt Quyết định số 2041/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2020 và Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 31/7/2020) thì cương 

quyết không cho vào Quảng Nam. Giao Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải 

(các chốt kiểm soát liên ngành tại các vị trí cửa ngõ ra vào tỉnh Quảng Nam) 

kiểm tra, xử lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Điểm 13, Mục II, Thông báo số 

288/TB-UBND ngày 01/8/2020. 

4. Về xử lý rác thải tại các khu vực phong tỏa: Đề nghị UBND các huyện, 

thị xã, thành phố thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4505/UBND-KTN 

ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh (các khu cách ly tập trung đã có kết quả xét 

nghiệm 100% trường hợp âm tính thì chuyển sang xử lý theo quy trình rác thải 

thông thường).  

5. Vận động sinh viên y khoa, cán bộ y tế nghỉ hưu, cán bộ y tế học 

đường…tham gia phòng, chống dịch: UBND đã có chủ trương thống nhất huy 

động tại Điểm 2, Mục II, Thống báo số 288/TB-UBND ngày 01/8/2020. Giao 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn để UBND các huyện, thị 

xã thành phố triển khai thực hiện. 

6. UBND tỉnh hoan nghênh và thống nhất thành lập cơ sở cách ly tập trung 

tại xã, phường, thị trấn phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định thành lập, chỉ đạo xã, 

phường, thị trấn xây dựng kế hoạch vận hành; các chế độ, chính sách, cơ chế hỗ 

trợ như cơ sở cách ly tập trung cấp huyện theo đúng tinh thần Quyết định số 

44/QĐ-BCĐ ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh.  

7. Về chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Đề nghị 

UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện theo đúng tinh thần 

Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ và hướng dẫn của Sở 

Tài chính tại Công văn số 879/STC-HCSN ngày 01/7/2020 về kinh phí phòng, 

chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh.  

8. Về chế độ hỗ trợ đối với người dân tại các khu vực phong tỏa tạm thời 

UBND tỉnh đã có Công văn số 4498/UBND-KTTH ngày 06/8/2020 về quy định 
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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, gửi Thường trực HĐND tỉnh (mức đề 

xuất hỗ trợ 40.000 đồng/người/ngày). Kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh 

xem xét, thống nhất.  

9. Các địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất Hội An, 

Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Đại Lộc nếu xét thấy cần thiết phải thực 

hiện phong tỏa một số khu vực có ca lây nhiễm trong cộng đồng, căn cứ hướng 

dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 3468 ngày 07/8/2020, báo cáo đề xuất, gửi Sở 

Y tế thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

10. Sở Thông tin và Truyên thông hướng dẫn các địa phương, cơ sở và 

người dân về ứng dụng cài đặt Ncovi trong khai báo y tế và ứng dụng Bluezone 

trong truy vết các trường hợp nghi nghiễm Covid-19 theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Công văn số 4248/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 về triển khai ứng 

dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid-19.  

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

Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với Ban 

Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị 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; 

- Ban TV Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KGVX. 
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KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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