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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 buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Ngày 21 tháng 6 năm 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 
chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về tình hình hoạt động 
và một số kiến nghị, đề xuất có liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19. Tham dự có lãnh đạo Sở Y tế và Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các khoa, phòng trực thuộc. Sau khi nghe 
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo tình hình hoạt động và một 
số đề xuất, kiến nghị; ý kiến của các thành viên dự họp; 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 bệnh Covid-19 kết luận:

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tập thể lãnh đạo, viên chức của Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trong thời gian qua đã nỗ lực, cố gắng vượt bậc, khắc 
phục kịp thời khó khăn, đồng tâm, quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là trong công tác truy vết, lấy mẫu, xét 
nghiệm, tiêm vắc xin…. Để tiếp tục triển khai đồng bộ, mạnh mẽ hơn nữa các biện 
pháp phòng, chống dịch Covid-19 ở mức độ cao hơn, quyết liệt hơn, nhanh hơn, 
thần tốc hơn, sẵn sàng kiểm soát tốt nhất tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; yêu 
cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập 
trung triển khai thực hiện ngay một số nội dung công việc trọng tâm như sau:

1. 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, khoanh vùng, dập dịch, điều trị kịp thời, hiệu quả. 
Khi phát hiện ca nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2, Sở Y tế, UBND cấp huyện 
lập tức chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Y tế 
cấp huyện, cơ quan, đơn vị liên quan thần tốc truy vết, lấy mẫu theo tinh thần 04 
tại chỗ “lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ" 
các trường hợp F1 nhanh nhất có thể, lấy mẫu bất kể ngày đêm, trong vòng 5 giờ 
phải lấy mẫu xong; nhanh chóng gửi mẫu đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
và trong vòng 5 giờ từ khi nhận mẫu từ tuyến huyện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh phải có kết quả xét nghiệm để kịp thời thông báo cho đơn vị, địa phương liên 
quan, nhất là khi các mẫu xét nghiệm F1 này là người đang làm việc tại các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, khu, cụm công nghiệp thì cần phải thông tin nhanh nhất có 
thể đến Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, chủ doanh nghiệp 



liên quan để phối hợp giải phóng các trường hợp F2 (nếu F1 âm tính) hoặc tiếp tục 
truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo quy định 
(nếu F1 dương tính).

2. Sở Y tế khẩn trương kiện toàn, củng cố các đội phản ứng nhanh, đội ngũ 
tiêm chủng, diễn tập các tình huống có thể xảy ra; tăng cường tập huấn cho nhân 
viên y tế từ tỉnh đến cơ sở trong việc lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc xin để đảm bảo 
lực lượng triển khai tiêm vắc xin đại trà cho Nhân dân và lấy mẫu kịp thời.

3. Sở Y tế hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh trong 
các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức xét nghiệm sàng lọc bằng xét 
nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp 
RT-PCR mẫu gộp cho toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các dịch vụ có 
tiếp xúc với người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh và tối thiểu 20% người 
lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao (tổ trưởng tổ sản xuất, quản 
đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, người vận chuyển, giao nhận hàng, bảo vệ, lái 
xe...) theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 về 
ban hành hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc 
Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp.

4. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tích cực, khẩn trương mua sắm 
hóa chất, vật tư, sinh phẩm đảm bảo kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch 
bệnh theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 157/TB-UBND ngày 
05/5/2021 và điểm 5, Thông báo số 170/TB-UBND ngày 12/5/2021. Trong quá 
trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì phải giải trình, báo cáo ngay với 
đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo, xử lý, giải quyết kịp thời.

5. Về Kế hoạch triển khai hệ thống thông tin quản lý tại Trạm Y tế cấp xã 
giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh: giao Sở Y tế chủ trì, làm việc với Sở Tài 
chính để thống nhất các nội dung theo góp ý của Sở Tài chính tại Công văn số 
1154/STC-HCSN ngày 10/5/2021 và báo cáo giải trình của Sở Y tế tại Công văn 
số 862/SYT-KHTC ngày 14/5/2021, sớm trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

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 phòng, chống dịch Covid-19 tại 
buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về tình hình hoạt động và một 
số kiến nghị, đề xuất có liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-
19. Yêu cầu Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa 
phương liên quan phối hợp, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành liên quan;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- 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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