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    Số:           /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Quảng Nam, ngày         tháng         năm 2021

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Trung tâm

Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam tại buổi làm việc
với huyện Phước Sơn về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 15 tháng 10 năm 2021, đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Trung tâm 
Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam đi kiểm tra khu cách ly 
tập trung tại Trường PTDT bán trú THCS Phước Chánh và chủ trì buổi làm việc 
với huyện Phước Sơn về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tham dự buổi 
kiểm tra và làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Công an tỉnh, Y tế, Giáo 
dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Đoàn Văn 
Thông - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Quang Trung - 
Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan của huyện 
Phước Sơn.

Sau khi nghe UBND huyện Phước Sơn báo cáo công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 trên địa bàn và một số đề xuất, kiến nghị liên quan; thảo luận của các 
thành viên dự họp; đồng chí Trần Văn Tân kết luận:

I. Đánh giá chung: Trong mấy ngày qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa 
bàn huyện diễn biến phức tạp, đã có nhiều ca dương tính xuất hiện trong cộng 
đồng. UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực 
hiện toàn diện của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Phước Sơn trong công 
tác phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời điều tra, truy vết, khoanh vùng, cách ly, 
dập dịch.

II. Để tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, 
chống dịch 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, UBND, Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ 
huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Phước Sơn tập trung chỉ đạo, ưu tiên bố 
trí nguồn lực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở 
với quyết tâm, nỗ lực cao nhất, thần tốc truy vết, cách ly, khoanh vùng dập dịch 
kịp thời, lấy mẫu xét nghiệm nhanh đối với các trường hợp liên quan đến các ca 
dương tính trên địa bàn; khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch một cách nhanh nhất, khống chế dịch trong thời gian sớm nhất có thể; 
thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng tại xã Phước Chánh, Phước Công và 
một số khu vực có liên quan trên địa bàn huyện.

2. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để bà con đồng thuận thực hiện 
các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, phát huy vai trò của đội thông tin 
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tuyên truyền lưu động, loa truyền thanh; khẩn trương củng cố, kiện toàn Tổ Giám 
sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng ở các khu dân cư 
trên địa bàn theo đúng Hướng dẫn số 7198/HD-UBND ngày 12/10/2021 của 
UBND tỉnh.

3. Chủ động thực hiện nguyên tắc 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ; chỉ huy tại 
chỗ; phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) trong phòng, chống dịch COVID-19; 
thực hiện mua sắm phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của UBND 
tỉnh tại Công văn số 5932/UBND-KTTH ngày 07/9/2021; trường hợp sử dụng trên 
50% nguồn dự phòng, lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo 
UBND tỉnh xem xét, bổ sung kịp thời.

4. Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tích cực, hỗ trợ tối đa lực 
lượng, vật tư y tế cần thiết cho UBND huyện Phước Sơn trong quá trình điều tra 
dịch tễ, truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm sớm nhất có thể để khẩn trương khoanh 
vùng, nhanh chóng dập dịch; tích cực phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Phước 
Sơn để đưa các F0 đến các cơ sở điều trị một cách kịp thời, an toàn.

5. Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh sớm phân bổ vắc xin cho huyện Phước 
Sơn, vì đây là địa bàn rất quan trọng, giáp với Tây Nguyên, cửa ngõ đường Hồ Chí 
Minh huyết mạch; đồng thời, tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết 
bị, nhân lực để triển khai tiêm vắc xin với số lượng lớn từ nay đến cuối năm 2021.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phước Sơn 
quản lý thật nghiêm, thật chặt khu cách ly tập trung tại Trường PTDT bán trú 
THCS Phước Chánh. UBND huyện Phước Sơn chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 
yêu cầu Ban Giám hiệu, thầy cô Trường PTDT bán trú THCS Phước Chánh chung 
sức, đồng lòng, trách nhiệm, hợp tác, tích cực hỗ trợ, cùng với Ban Điều hành khu 
cách ly tập trung tại Trường PTDT bán trú THCS Phước Chánh tăng cường giám 
sát, quản lý các em học sinh, phải ở yên trong phòng, không để các em chơi đùa, 
tiếp xúc với nhau; rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quy trình thực hiện cách ly trong các 
khu cách ly tập trung, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong 
các khu cách ly tập trung. 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, cá 
nhân liên quan chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 trong trường học theo đúng Phương án số 117/PA-BCĐ ngày 
30/8/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 về phòng, 
chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, 
phối hợp với  cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu Kế hoạch số 
895/KH-BGDĐT ngày 09/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác đảm 
bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của ngành giáo dục năm học 2021 - 
2022 để trình UBND tỉnh xem xét bổ sung, điều chỉnh Phương án số 117/PA-BCĐ 
ngày 30/8/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 cho phù 
hợp với tình hình thực tế trước ngày 19/10/2021.
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8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, hướng dẫn UBND huyện 
Phước Sơn thực hiện các chế độ hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị 
COVID-19, cách ly y tế trên địa bàn huyện theo đúng Khoản 7, phần II, Quyết 
định số 1956/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về 
một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 
do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người 
lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa 
bàn tỉnh; hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu theo Điều 12, Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã 
hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

9. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Điện Bàn, Đại Lộc, Núi Thành, Phước 
Sơn, Đông Giang khẩn trương bố trí vị trí thuận lợi để xây dựng các chốt kiểm soát 
phòng, chống dịch bệnh đảm bảo đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ trong hiện tại và 
lâu dài theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 459/TB-
UBND ngày 08/10/2021; tích cực phối hợp thực hiện việc tiếp nhận, hỗ trợ người 
dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam về, qua địa bàn tỉnh (tại chốt kiểm soát phía 
Nam) theo nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phân công tại Công văn số 7132/UBND-
KGVX ngày 09/10/2021.

10. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ động phối hợp với UBND các huyện, 
thị xã, thành phố kịp thời tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết 
định khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời các khu vực có nguy cơ rất cao trên 
địa bàn tỉnh ở phạm vi hẹp nhất có thể theo đúng tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-
CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Trên đây là Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Trung tâm Chỉ 
huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam tại buổi kiểm tra khu cách ly 
tập trung tại Trường PTDT bán trú THCS Phước Chánh và làm việc với huyện 
Phước Sơn về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đề nghị Ban Thường vụ 
Huyện ủy; yêu cầu UBND huyện Phước Sơn, các Sở, ngành, 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 Phước Sơn;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

[daky]
Võ Văn Viên
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