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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 Tiểu ban Điều trị phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
 

 

Ngày 08 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 Tiểu ban Điều trị về 

công tác khám chữa bệnh, chuyển tuyến điều trị trong tình hình dịch bệnh 

Covid-19 và các nội dung khác có liên quan. Tham dự có PGS.TS. Đặng Đức 

Nhu, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế; 10/10 thành viên Tiểu ban Điều 

trị phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (được thành lập theo Quyết định số 

30/QĐ-BCĐ ngày 21/02/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh); lãnh đạo các Sở, 

ngành: Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

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

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-19 

kết luận: 

Thời gian qua, Tiểu ban Điều trị đã tập trung triển khai các nhiệm vụ theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 287/TB-UBND ngày 01/8/2020: củng cố 

35 đội cơ động phản ứng nhanh; hướng dẫn công tác khám chữa bệnh, chuyển 

tuyến tại các cơ sở y tế; chỉ đạo giãn cách trong các cơ sở khám chữa bệnh, đảm 

bảo chế độ thường trực tại các khoa, phòng, trạm y tế xã. Các bệnh viện đã tích 

cực tiếp nhận, điều trị bệnh nhân, nhất là các ca bệnh chuyển từ Bệnh viện Đà 

Nẵng về Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc; các ca dương tính 

Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam và Phòng khám đa 

khoa Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc thuộc Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Quảng Nam. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo về chuyển tuyến còn bất cập, chưa 

có sự phối hợp giữa bệnh viện chuyển đi và bệnh viện tiếp nhận ở một số trường 

hợp, chưa phân định rõ trách nhiệm cụ thể của từng tuyến và từng cơ sở điều trị. 

Để tiếp tục triển khai quyết liệt, mạnh mẽ công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 ở mức độ cao hơn, sẵn sàng các phương án điều trị để kiểm soát tốt 

nhất tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; yêu cầu Tiểu ban Điều trị, các cơ sở 

khám chữa bệnh, các cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung triển khai thực hiện 

ngay một số nội dung công việc trọng tâm như sau: 

1. Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam khẩn trương xây dựng kế 

hoạch, phương án triển khai, tính toán các điều kiện cụ thể về nguồn nhân lực, 

trang thiết bị cần thiết, phát huy tối đa công suất, đảm bảo tăng giường bệnh 

điều trị Covid-19 lên mức tối đa, báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh; tăng giường 
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bệnh điều trị Covid-19 tại Phòng khám đa khoa Khu Công nghiệp Điện Nam - 

Điện Ngọc thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam lên mức tối đa. Giao 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ sở y tế, cơ quan, đơn vị, địa phương liên 

quan khẩn trương có kế hoạch, phương án triển khai xây dựng thêm bệnh viện 

dã chiến điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình, 

Bệnh viện Da Liễu, Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh/Trung 

đoàn bộ binh 885). 

2. Giao Sở Y tế sớm ban hành quy định cụ thể về công tác chuyển tuyến trong 

giai đoạn hiện nay; giao đồng chí Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng 

ban Chỉ đạo cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của Tiểu ban Điều trị và 

các cơ sở khám chữa bệnh. 

3. Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam làm việc với Cục Quản lý 

Khám, chữa bệnh tham mưu Bộ Y tế có văn bản phân định rõ trách nhiệm của Bộ, 

của UBND tỉnh đối với việc đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động điều trị 

bệnh nhân Covid-19 để có cơ sở hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh cho đơn vị 

thực hiện nhiệm vụ điều trị Covid-19 theo đúng quy định của Luật Ngân sách. Khi 

có văn bản của Bộ Y tế, giao Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ 

kinh phí cho Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam thực hiện điều trị bệnh 

nhân dương tính Covid-19; đồng thời nghiên cứu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 

đến nguồn thu của các cơ sở khám chữa bệnh để tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh 

phí phù hợp. 

4. Các trường hợp bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa Trung ương 

Quảng Nam, nếu xét nghiệm âm tính 3 lần thì chuyển về các cơ sở khám chữa 

bệnh tuyến tỉnh (đối với bệnh nặng); các trường hợp bệnh dương tính với Covid-

19 nặng, vượt khả năng điều trị của Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam 

thì chuyển ngay đến Bệnh viện Trung ương Huế; các trường hợp được xuất viện 

khi đủ các tiêu chuẩn xuất viện và tiếp tục được cách ly phù hợp tại nhà dưới sự 

giám sát của y tế cơ sở và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo đúng tinh thần 

Quyết định số 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế. 

5. Ngoài nhiệm vụ điều trị bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 theo 

Quyết định số 3380/QĐ-BCĐQG ngày 01/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị Bệnh viện đa khoa Trung ương 

Quảng Nam tiếp nhận và xử trí ban đầu các trường hợp tiếp xúc gần (F1) có 

triệu chứng nghi nhiễm SARS-CoV-2 (sốt, ho, khó thở…) trên địa bàn huyện 

Núi Thành. Nếu các trường hợp này xét nghiệm âm tính thì chuyển ngay đến 

khu cách ly tập trung của huyện Núi Thành tiếp tục theo dõi. 

6. Giao Sở Y tế làm việc cụ thể với ngành Y tế các tỉnh, thành phố cả 

nước về việc cử đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch tại Quảng Nam theo 

đúng chuyên ngành mà tỉnh có nhu cầu cần hỗ trợ; đề nghị Cục Quản lý Khám, 

chữa bệnh có văn bản hướng dẫn Sở Y tế các tỉnh, thành phố về vấn đề này. 

7. Giao Sở Y tế cung cấp trang thiết bị, vật tư y tế, nhất là máy thở, X 

quang di động, trang phục phòng hộ cá nhân, khẩu trang, hóa chất chloramin B 
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để Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam thực hiện tốt công tác điều trị 

bệnh nhân dương tính 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 buổi làm việc với Tiểu ban 

Điều trị phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Yêu cầu Tiểu ban Điều trị, Sở Y tế, 

Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, các bệnh viện tuyến tỉnh, các Sở, 

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

 
 

Nơi nhận: 
 

- Như trên; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành; 

- Bệnh viện ĐK TW Quảng Nam; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Bệnh viện ĐK KV miền núi phía Bắc Q.Nam; 

- Bệnh viện ĐK khu vực Quảng Nam; 

- Các thành viên Tiểu ban Điều trị; 

- 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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