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THÔNG BÁO  

kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo  

tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 đợt thứ tư  

trên địa bàn tỉnh 

----- 

 Ngày 31/5/2022, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 (viết tắt 

là Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 đợt 

thứ tư trên địa bàn tỉnh và định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện 

hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian đến. Tham dự Hội nghị 

có các đồng chí lãnh đạo và thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị liên quan; đại diện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các 

huyện, thị xã, thành phố. 

 Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 

báo cáo tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 đợt thứ tư trên địa bàn tỉnh, ý 

kiến phát biểu, tham luận của đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo 

kết luận: 

 Trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4/2021 đến cuối quý I/2022), diễn biến 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh hết sức phức tạp, với sự xuất hiện của biến chủng 

Delta và sau đó là biến chủng Omicron có tốc độ lây lan nhanh, số ca nhiễm trong 

cộng đồng tăng mạnh ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, ảnh hưởng lớn đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Song, với sự vào cuộc của cả 

hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, sự quyết tâm, đồng lòng và hành động 

quyết liệt trong triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các ban, bộ, 

ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống 

dịch Covid-19 phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa 

phương, tỉnh Quảng Nam đã đạt kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. Trong Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân năm 2022 - chiến dịch tiêm 

chủng có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng của cả nước, Quảng Nam là một 

trong những địa phương triển khai thực hiện thần tốc và đạt kết quả cao, góp phần 

thực hiện tốt Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/12/2021 của Chính phủ về thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và “mục tiêu kép” vừa 

phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.  

 Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: 

Công tác chỉ đạo, điều hành ở các cấp, các ngành có lúc, có nơi còn lúng túng, bị 

động; chỉ đạo thực hiện một số biện pháp cụ thể có lúc nóng vội, thiếu nhất quán, 

chưa kịp thời thích ứng với điều kiện thực tiễn. Một số địa phương còn xảy ra tình 

trạng người dân gặp khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ y tế; công tác phân tuyến, 



2 

 

  

chuyển tuyến còn bất cập, chồng chéo; công tác quản lý, theo dõi bệnh nhân điều 

trị tại nhà có lúc, có nơi chưa hiệu quả... 

Để tiếp tục phát huy thành quả đạt được, tạo nền tảng vững chắc nhằm phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chủ động ứng phó với mọi tình huống, diễn biến 

khó lường của các đợt dịch mới với biến chủng mới có thể bùng phát bất cứ khi 

nào, Ban Chỉ đạo đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện 

tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Nghiêm túc thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ 

phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh theo nguyên tắc “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, 

cứng nhắc trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các loại dịch bệnh khác. Chủ 

động theo dõi, đánh giá, nhận định đúng tình hình, xác định cấp độ dịch trên địa 

bàn để có giải pháp, phương án xử lý kịp thời, hiệu quả với tinh thần “sức khỏe của 

Nhân dân là trên hết, trước hết”.  

 2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, huy 

động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở, sức mạnh đoàn kết của 

toàn dân trong phòng, chống dịch và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội; thực 

hiện tốt phương châm “04 tại chỗ”, đặc biệt là chỉ huy, điều phối, phối hợp tại chỗ 

để đáp ứng có hiệu quả các tình huống dịch bệnh theo kịch bản phòng, chống dịch, 

lấy phòng là cơ bản, lâu dài; bảo đảm sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng tại 

chỗ và lực lượng tăng cường khi cần thiết; nâng cao năng lực của hệ thống y tế, 

đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở, các Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, 

chống dịch Covid-19 tại cộng đồng. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu 

quả Chương trình số 14-CTr/TU, ngày 22/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực 

hiện Kết luận số 24-KL/TW, ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị về Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.   

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Công văn số 2893/UBND-KGVX, ngày 

10/5/2022 và Công văn số 3320/UBND-KGVX, ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh; 

nhất là tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên và cho trẻ từ 05 đến dưới 12 

tuổi đủ điều kiện tiêm chủng đảm bảo kịp thời, an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế. Nếu địa phương nào không tiếp nhận đủ vắc xin và không rà soát đủ đối tượng 

thuộc diện phải tiêm, để xảy ra dịch bệnh tại địa phương thì phải hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.  

4. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 38/NQ-CP, ngày 

17/3/2022 của Chính phủ; công tác phòng, chống các loại dịch bệnh khác theo chỉ 

đạo của các ban, bộ, ngành Trung ương; thường xuyên, chủ động cung cấp thông 

tin đầy đủ, kịp thời, khoa học, chính xác về dịch Covid-19; về chiến lược, hiệu quả 

và tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 để các tầng lớp nhân dân 

nhận thức được rằng: “tiêm chủng vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm đối với bản 
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thân, gia đình, cộng đồng và đất nước”. Qua đó, thực hiện đầy đủ các khuyến cáo 

của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống các loại dịch bệnh nói chung và dịch 

Covid-19 nói riêng. 

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ ngành y tế; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, 

tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, tiêm chủng về quy trình xử lý các tình huống có thể xảy ra trong chuyên 

môn nhằm đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch.  

6. Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng 

theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 

45/NQ-HĐND, ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh kịp thời, hiệu quả, bảo đảm đúng 

đối tượng. Tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, cá 

nhân, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19. 

7. Thực hiện tốt an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong mọi tình 

huống, tăng cường công tác bảo đảm an ninh con người, an ninh trật tự tại các khu 

công nghiệp, khu dân cư; không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật 

tự, gây bất ổn xã hội. Tăng cường đấu tranh với các thế lực thù địch, tổ chức phản 

động, đối tượng cơ hội lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động chống phá Đảng, 

Nhà nước, phát tán thông tin xấu độc. 

8. Đối với kiến nghị về việc xây dựng lò hỏa táng trên địa bàn tỉnh: Giao Ban 

cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn nghiên cứu tham mưu để 

chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian đến.     

Căn cứ ý kiến kết luận của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ 

đạo, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề 

vướng mắc, đề nghị báo cáo Ban Chỉ đạo và Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh cho ý kiến chỉ đạo. 

Nơi nhận: 
- BCĐ QG về phòng, chống dịch Covid-19, 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Các thành viên BCĐ,  

- Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCSĐ UBND tỉnh, 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể CT-XH tỉnh, 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- BCĐ cấp huyện phòng, chống dịch Covid-19, 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Nam, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

kiêm 

THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

  

  

Phan Văn Bình 
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