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THÔNG BÁO
 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

 Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch 
Covid-19 tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo cấp tỉnh với Ban Chỉ đạo

 cấp huyện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Ngày 20/6/2021, đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng 
ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 (sau đây gọi 
tắt là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh) chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo cấp tỉnh với 
Ban Chỉ đạo cấp huyện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tham dự cuộc họp 
có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Giao thông vận tải, Công Thương, Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Đài Phát thanh - Truyền 
hình Quảng Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Cảng Hàng không Chu Lai; đồng chí Bí 
thư, Chủ tịch UBND và các phòng, đơn vị liên quan của các huyện, thị xã, thành 
phố. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo 
tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp 
chủ yếu trong thời gian đến; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp tại các 
điểm cầu; đồng chí Trần Văn Tân kết luận:

I. Tình hình dịch bệnh trong nước diễn biến hết sức phức tạp, 43 tỉnh, thành 
phố có các ca mắc Covid-19; trong đó, thành phố Đà Nẵng bùng phát trở lại sau 
nhiều ngày không ghi nhận ca mắc mới (với 30 ca dương tính trong cộng đồng). 
Nhận định các chuỗi lây nhiễm đợt này là chủng virus Delta gây lây nhiễm rất mạnh 
trong cộng đồng… Để tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-
19, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố khẩn trương cùng nhau quyết tâm, hợp sức, đồng lòng với tinh thần trách 
nhiệm cao nhất để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch cấp bách 
theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cụ thể là:

1. Khuyến cáo người dân thực hiện tốt hơn nữa yêu cầu 5K của Bộ Y tế: 
“Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế”, tuyệt 
đối không đi đến vùng dịch, không tiếp xúc với người từ vùng dịch về. Trong bối 
cảnh dịch hiện nay, người dân cần hạn chế ra khỏi nhà, trường hợp cần thiết ra 
khỏi nhà phải đeo khẩu trang, không tụ tập đông người… Đối với người từ vùng 
dịch về phải bắt buộc khai báo y tế một cách trung trực và chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về việc khai báo của mình trước pháp luật. Người về từ các địa phương có 
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dịch chưa qua 14 ngày phải lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly y tế theo quy 
định của Bộ Y tế tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về việc ban hành 
“Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19”; 
Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly 
y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid-19”. 

2. Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) phối hợp chặt chẽ với 
Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố đang có các ca dương 
tính chưa qua 14 ngày, nhất là thành phố Đà Nẵng để kịp thời nắm bắt thông tin, 
nhanh chóng điều tra, truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch, điều trị kịp thời, 
hiệu quả. Khi phát hiện các trường hợp nguy cơ, trường hợp F1, F2 thì tiến hành 
lấy mẫu nhanh nhất có thể, lấy mẫu bất kể ngày đêm, huy động toàn bộ lực lượng 
y tế từ tỉnh đến cơ sở, từ khu vực công đến khu vực tư để lấy mẫu thần tốc theo 
tinh thần 04 tại chỗ “lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu 
cần tại chỗ"; tuyến tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện xét nghiệm, tuyến huyện chịu 
trách nhiệm lấy mẫu xét nghiệm, trường hợp cấp thiết thì CDC phải hỗ trợ tuyến 
huyện lấy mẫu cho kịp thời, nhanh nhất. 

Sở Y tế phải đảm bảo cung ứng đầy đủ về vật tư, hóa chất, môi trường, sinh 
phẩm xét nghiệm.

3. Giao các Sở, Ban, ngành: Y tế, Công Thương, Giao thông vận tải, Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Lao động - Thương bình và Xã hội, Công an 
tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các cơ quan, đơn vị và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phòng chống dịch ở các nơi trọng 
điểm, xung yếu (các cơ sở y tế, nhà máy, xí nghiệp trong khu, cụm công nghiệp, 
trường học, chợ, siêu thị, sân bay, bến cảng, cơ sở tôn giáo…) theo các văn bản 
chỉ đạo của UBND tỉnh.

4. Thực hiện nghiêm ngặt hơn nữa công tác phòng, chống dịch tại các khu, 
cụm công nghiệp: Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu 
kinh tế mở Chu Lai, các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành 
phố có các khu, cụm công nghiệp thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo Ban Chỉ 
đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Công Thương và các văn bản hướng 
dẫn, chỉ đạo thực hiện của UBND tỉnh (Công văn số 664/UBND-KTN ngày 
03/02/2021 về tăng cường kiểm soát việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 
tại các cơ sở kinh doanh; Công văn số 2765/UBND-KTN ngày 12/5/2021 và Công 
văn số 2839/UBND-KTN ngày 14/5/2021 về tăng phòng, chống dịch Covid-19 tại 
cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu, cụm công nghiệp; Công văn số 3099/UBND-
KTN ngày 25/5/2021 về đảm bảo an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp; các 
Thông báo: số 206/TB-UBND ngày 04/6/2021, số 194/TB-UBND ngày 27/5/2021 
và số 215/TB-UBND ngày 10/6/2021); theo đó, yêu cầu công nhân viên, người lao 
động phải thực hiện khai báo y tế trung thực; Giám đốc các cơ sở sản xuất phải chịu 
trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của 
đơn vị mình, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; phối hợp với 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm các trường hợp công tác ngoài tỉnh, 
những người tiếp nhận hàng hóa, có triệu chứng ho, sốt…; chủ động thành lập các 
khu cách ly tập trung tại doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh khi có ca 
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dương tính với SARS-CoV-2; thành lập các Tổ Covid-19 phòng, chống dịch ngay 
tại các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp…

5. Về quản lý vận chuyển hàng hóa từ các vùng có dịch qua địa bàn Quảng 
Nam: yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định/hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công 
văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 và Công văn số 898/BYT-MT ngày 
07/02/2021 về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong vận chuyển 
hàng hóa; Công văn số 1083/BCT-TTTN ngày 01/3/2021 của Bộ Công Thương 
về hướng dẫn thu mua, tiêu thụ và vận chuyển hàng hóa, nông sản vùng đang có 
dịch; Thông báo số 194/TB-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh. Yêu cầu Sở 
Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị 
liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập các chốt tiếp nhận hàng 
hóa; đối với hàng hóa từ vùng dịch về thì giao hàng tại điểm giao với đường cao 
tốc và lái xe, các thành viên trên xe phải có kết quả xác nhận đã xét nghiệm âm 
tính (-) SARS-CoV-2; những địa phương có ít ca dương tính trong cộng đồng 
(05-10 ca) có thể linh hoạt cho giao hàng tại điểm nhận hàng nhưng phải có xét 
nghiệm âm tính (-) SARS-CoV-2, thực hiện nghiêm biện pháp 5K, giao hàng 
xong phải đi ngay; nếu ở lại thì phải cách ly tập trung. Trường hợp lái xe có nhu 
cầu cách ly, liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly, lấy mẫu xét 
nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

6. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Y tế, Giao thông vận 
tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo chốt chặn 
nghiêm túc 24/24 theo đúng Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 19/6/2021 của 
UBND tỉnh về việc thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 
quan tâm công tác hậu cần, chia ca trực hợp lý để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ 
thực hiện nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn; có hình thức khen thưởng hoặc tham 
mưu cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức đóng góp tích 
cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại các điểm chốt. 

7. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện 
nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3688/UBND-KGVX 
ngày 19/6/2021 về tăng cường quản lý, cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về 
Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Quyết định số 1455/QĐ-
UBND ngày 31/5/2021 về ban hành Quy định quản lý người từ các địa phương có 
dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng đến Quảng Nam.

8. Đối với huyện Duy Xuyên đã có ca dương tính với SARS-CoV-2 yêu cầu 
tập trung tối đa nhân lực, vật lực, cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách mạnh 
mẽ, đồng bộ, quyết liệt, nhất là truy vết lấy mẫu xét nghiệm, dập dịch nhanh, 
không để dịch lây lan trên diện rộng. Tùy theo tình hình thực tế diễn biến dịch 
bệnh trên địa bàn, UBND huyện Duy Xuyên quyết định hoặc trình UBND tỉnh 
quyết định thiết lập vùng cách ly theo đúng Phương án thực hiện các biện pháp 
hành chính trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp từng cấp độ (ban 
hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-BCĐ ngày 17/6/2021 của Ban Chỉ đạo cấp 
tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19). Trường hợp có khó khăn, vướng mắc phát 
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sinh vượt thẩm quyền, báo cáo về Sở Y tế kiểm tra, tham mưu đề xuất UBND tỉnh 
xem xét, quyết định.

Các huyện, thị xã tiếp giáp với thành phố Đà Nẵng căn cứ tình hình thực tế 
dịch bệnh tại địa phương, khẩn trương xây dựng phương án, biện pháp phòng 
chống dịch; giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc Covid-
19; khoanh vùng, cách ly y tế địa điểm, khu vực có dịch phù hợp, dập dịch triệt 
để, không để dịch lan rộng trong cộng đồng; hạn chế giảm thiểu tác động của 
dịch bệnh đến phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tiếp tục thực hiện nghiêm túc 
các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3285/UBND-KGVX ngày 
02/6/2021 về các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 
các bãi tắm biển công cộng và Thông báo số 215/TB-UBND ngày 10/6/2021 của 
UBND tỉnh.

9. Giao Sở Y tế kiểm tra, rà soát số lượng, đề xuất bổ sung công nhân tại các 
cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp có nguy cơ lây 
nhiễm được tiêm vắc xin Covid-19 (lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ khách hàng, 
bốc xếp-tiếp nhận hàng hóa, phục vụ ăn, uống…); kịp thời tổng hợp, báo cáo 
UBND tỉnh xem xét, quyết định.

II. Giải quyết các đề xuất kiến nghị                                 

1. Về hỗ trợ môi trường lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các địa phương: đề 
nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố mua từ nguồn dự phòng của mình theo 
đúng nguyên tắc 04 tại chỗ; trường hợp sử dụng trên 50% nguồn dự phòng, lập dự 
toán gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định. 

2. Thống nhất bổ sung Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai vào làm 
thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (tại Quyết định 
số 4005/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 của UBND tỉnh). Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, 
phối hợp với Sở Y tế để tham mưu Quyết định bổ sung, trình UBND tỉnh duyệt ký 
ban hành.

3. Hỗ trợ kinh phí cho Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 tại cộng đồng: giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu, 
đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi kiểm tra người 
dân thực hiện khai báo y tế qua ứng dụng di động Bluezone, NCOVI, Vietnam 
Health Declaration, quét QR Code; lắp đặt hệ thống Wifi tại các chốt kiểm soát 
phòng, chống dịch bệnh để người dân thực hiện khai báo y tế điện tử.

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các khu/cơ sở cách ly tập trung cử đầu mối và 
tổng hợp danh sách cán bộ tiếp nhận tài khoản truy cập hệ thống kết nối tập trung 
các camera giám sát phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ 
đạo/hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 4951/BYT-CNTT ngày 20/6/2021.
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5. Về hạn chế một số hoạt động buôn bán, ăn uống, các hoạt động văn hóa, 

thể thao, du lịch… giao UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực 
tế tại địa phương mình để chủ động triển khai thực hiện theo đúng Quyết định số 
80/QĐ-BCĐ ngày 17/6/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19. Các trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, 
quyết định.

6. Về quy định hạn chế số lượng người tập trung (dừng, giảm số người tham 
gia các sự kiện...) đề nghị thực hiện theo quy định tại Điểm IV, Quyết định số 
80/QĐ-BCĐ ngày 17/6/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19; theo đó, cần lưu ý số lượng người hạn chế tập trung tùy theo cấp độ 
dịch bệnh trên địa bàn, cụ thể:

- Trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTG 
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ: không tập trung quá 2 người trở lên tại 
nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện… và phải giữ khoảng 
cách tối thiểu 2m.

- Trong thời gian đã và đang kiềm chế và kiểm soát được dịch bệnh; quyết liệt 
thực hiện đợt cao điểm theo Chỉ thị số 15/CT-TTG ngày 27/3/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ: các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 phòng; không tụ tập từ 10 
người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện 
khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

- Trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-
19trong tình hình mới theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ: UBND tỉnh đã thống nhất tập trung không quá 30 người tại công sở, 
trường học, bệnh viện…   

      7. Về vận chuyển người từ sân bay Chu Lai và các điểm chốt chặn kiểm soát 
dịch bệnh về cơ sở cách ly tập trung: giao Sở Giao thông vận tải triển khai thực 
hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 215/TB-UBND ngày 
10/6/2021 của UBND tỉnh. Trường hợp có khó khăn, vướng mắt phát sinh, kịp 
thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

       8. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức giám sát chặt chẽ các trường 
hợp về từ vùng dịch để áp dụng các biện  pháp cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 
SARS-CoV-2 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3688/UBND-
KGVX ngày 19/6/2021 và Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của 
UBND tỉnh. Trường hợp đội ngũ quản lý, chuyên gia, công nhân từ thành phố Đà 
Nẵng vào làm việc tại Quảng Nam và ngược lại đi/về trong ngày: chọn một tuyến 
đường đi/về cố định; có đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 
không dừng, không đỗ và không thay đổi lộ trình tuyến đường đã chọn; khai báo y 
tế qua ứng dụng di động hoặc chủ động khai báo y tế với chính quyền địa phương 
để được theo dõi, giám sát, phòng chống dịch bệnh theo quy định; chủ doanh 
nghiệp chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn đối với đội ngũ quản lý, chuyên gia, 
công nhân từ thành phố Đà Nẵng vào làm việc tại Quảng Nam (nếu đội ngũ quản 
lý, chuyên gia, công nhân sinh sống ở các khu vực có dịch bệnh Covid-19 tại 
thành phố Đà Nẵng thì chủ doanh nghiệp xem xét, tạm thời cho nghỉ việc trong 
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một thời gian nhất định để đảm bảo nhà máy, xí nghiệp an toàn tuyệt đối với 
Covid-19).

       9. Giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chủ các khách sạn cách ly có thu phí 
chịu trách nhiệm thực hiện truy cập hệ thống kết nối tập trung các camera giám sát 
phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo/hướng dẫn của Bộ Y tế tại 
Công văn số 4951/BYT-CNTT ngày 20/6/2021.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó 
Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ 
đạo cấp tỉnh với Ban Chỉ đạo cấp huyện về phòng, chống dịch Covid-19; yêu cầu 
các Sở, Ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển 
khai thực hiện./.

Nơi nhận: 
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQ VN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Q Nam, Đài PTTH Q Nam;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX.
D:\Thanh2021\Covid Đợt 4\TBKL A Tan Hop BCD Covid HC3.doc

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

 [daky]
Võ Văn Viên
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