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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng tại
cuộc họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam
(phiên họp thứ 3)
Ngày 07/10/2021, đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy
trưởng chủ trì cuộc họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh
Quảng Nam (phiên họp thứ 3). Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch
UBND tỉnh: Phó Chỉ huy trưởng Trần Văn Tân (Thường trực), Nguyễn Hồng
Quang, Hồ Quang Bửu, Trần Anh Tuấn và các thành viên Trung tâm Chỉ huy
(thành lập tại Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh).
Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo tình hình và công tác phòng, chống dịch
COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Hướng dẫn tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 trong quản lý đi lại của người dân, Kế hoạch tiêm chủng
vắc xin phòng COVID-19 tại Quảng Nam; Sở Công Thương báo cáo điều chỉnh
Phương án 115/PA-BCĐ ngày 21/8/2021 của Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch
COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu, Cụm công nghệp trên
địa bàn tỉnh; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo tổ chức đón bà con Quảng
Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê bằng đường hàng
không cách ly tại các khách sạn có thu phí; Sở Giao thông vận tải báo cáo về kế
hoạch khai thác đường bay…; ý kiến của các thành viên dự họp; đồng chí Lê Trí
Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống
dịch COVID-19 tỉnh kết luận:
Để từng bước thực hiện điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội,
đưa cuộc sống bước vào trạng thái bình thường mới theo chỉ đạo của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID19; yêu cầu các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị
xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện ngay một số nội dung công việc trọng
tâm như sau:
1. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tiếp thu
ý kiến góp ý của các thành viên, hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc và phân
công nhiệm vụ các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19
tỉnh để sớm trình ký ban hành. Trong đó, thống nhất phân công đồng chí Trần
Văn Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ
huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 là
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người phát ngôn của Trung tâm Chỉ huy về công tác phòng, chống dịch COVID19 trên địa bàn tỉnh.
2. Sở Y tế thường xuyên cập nhật các văn bản của Ban Chỉ đạo Quốc gia
phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, nghiên cứu cách làm của các tỉnh, thành
phố để tiếp tục hoàn chỉnh Hướng dẫn tạm thời ‘thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” để kịp thời trình ký, ban hành ngay
khi có văn bản hướng dẫn chính thức của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Đồng thời, có
Kế hoạch mua sắm tương ứng với từng cấp độ đảm bảo chủ động, tiết kiệm, hiệu
quả; tính toán phương án tổ chức thực hiện việc điều trị, quản lý người nhiễm
SARS-CoV-2 tại nhà (khi quá tải tại các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19)
và thiết lập các Trạm y tế lưu động, phương án huy động nhân lực, lực lượng y
tế tư nhân tham gia.
3. Sở Công Thương căn cứ Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03/10/2021 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp
trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thông báo số 428/TBUBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh; cập nhật hướng dẫn của Bộ Y tế tại
Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021; tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại
cuộc họp để khẩn trương hoàn chỉnh, trình ban hành Phương án thay thế Phương
án số 115/PA-BCĐ ngày 21/8/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các Khu, Cụm công nghiệp
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đảm bảo ngắn ngọn, rõ ràng, dễ hiểu (không quá 5
trang), phù hợp thực tế, dễ tổ chức thực hiện (không khuyến khích phương án 3 tại
chỗ), phân định rõ trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành liên quan và các cấp chính
quyền địa phương; đồng thời, lựa chọn một số doanh nghiệp có lực lượng y tế đã
được tập huấn lấy mẫu xét nghiệm để thực hiện thí điểm giao cho doanh nghiệp
tự tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và gửi đến Trung tâm y tế cấp huyện nơi doanh
nghiệp hoạt động cấp Giấy chứng nhận (Giám đốc Công ty chịu hoàn toàn trách
nhiệm trước pháp luật về kết quả xét nghiệm).
4. Sở Y tế chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh Hướng dẫn
tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong việc quản lý đi lại của
người dân từ các tỉnh, thành phố đến Quảng Nam và ngược lại trong giai đoạn
hiện nay theo hướng kế thừa Hướng dẫn số 6877/UBND-UBND ngày 01/10/2021
của UBND tỉnh, cập nhật Công văn số 8399/BYT-MT ngày 06/10/2021 của Bộ
Y tế về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ Thành phố
Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và căn cứ tình hình thực tế
trên địa bàn tỉnh, văn bản hướng dẫn của thành phố Đà Nẵng, đảm bảo tạo điều
kiện thuận lợi nhất cho người dân đi lại, giao thương, lao động, làm ăn… nhưng
vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, làm việc với Công an tỉnh, Sở
Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng thống nhất sử dụng mã QR Code
cho người dân 2 địa phương theo hướng kê khai đơn giản hơn so với qui định
chung cho người từ những địa phương khác; đối với Quảng Nam chỉ yêu cầu thực
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hiện cấp mã QR Code khi thực sự cần thiết (đối với những trường hợp phải đáp
ứng điều kiện theo quy định); hướng đến thực hiện, tích hợp dữ liệu vào hệ thống
ứng dụng phần mềm dùng chung quốc gia (PC-COVID) để việc kiểm soát chặt
chẽ, thuận lợi cho người dân.
6. Sở Y tế xây dựng Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 một
cách chi tiết, cụ thể theo từng tháng từ nay đến cuối năm 2021 (nêu rõ số lượng
vắc xin tiếp nhận, số lượng đối tượng ưu tiên tiêm trong từng đợt, tỷ lệ bao phủ
theo từng tháng, lực lượng huy động tiêm chủng, công tác cập nhật lên hệ thống
thông tin tiêm chủng, địa điểm tiêm …); có phương án tổ chức tiêm một cánh
nhanh nhất có thể ngay khi tiếp nhận vắc xin (huy động lực lượng y tế tư nhân
tham gia và tổ chức tiêm bất kể ngày đêm) nhưng phải đảm bảo an toàn, phấn đấu
đến cuối tháng 10/2021 đạt chỉ tiêu 60-70% người dân (trong độ tuổi quy định)
trên địa bàn tỉnh được tiêm vắc xin; trong đó 100% người trên 50 tuổi được tiêm
ít nhất 01 mũi. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị
xã, thành phố rà soát các trường hợp người nước ngoài tại địa phương để có kế
hoạch tiêm phòng cho đối tượng này theo đúng quy định.
7. 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. Công an tỉnh phối hợp với các địa phương để hoàn thành các thủ
tục trong tháng 10 và triển khai trong tháng 11/2021.
8. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,
các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Quy
chế hoạt động mẫu của Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID19 tại cộng đồng để phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng này, ban hành
trước ngày 14/10/2021.
9. Sở Y tế có văn bản hướng dẫn Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố,
Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn thực hiện việc xét nghiệm có thu phí để tạo
điều kiện thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu xét nghiệm với tinh thần phục
vụ người dân (không tính phí dịch vụ) theo hướng: thu đủ bù chi.
10. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:
- Làm việc với Hội đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đón
bà con Quảng Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê thực
hiện cách ly tập trung có thu phí theo Kế hoạch số 6734/KH-UBND ngày
29/9/2021 của UBND tỉnh (yêu cầu phải có Đơn đăng ký tự nguyện về Quảng
Nam bằng đường đường hàng không và cam kết thực hiện cách ly tập trung có
thu phí tại khách sạn theo từng nhóm đối tượng).
- Chủ trì, xây dựng chương trình, kế hoạch mở cửa du lịch trở lại trong điều
kiện bình thường mới; từng bước khôi phục các hoạt động của ngành du lịch, góp
phần đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời, quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Nam điểm
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đến an toàn và hấp dẫn, thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19 theo
chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai các chính sách kích cầu,
phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành (Kế hoạch số 3228/KH-BVHTTDL ngày
07/9/2021).
11. Sở Thông tin và Truyền thông (Trưởng Tiểu ban Truyền thông) thường
xuyên cập nhật, chủ động cung cấp thông tin về chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong
công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là truyền thông vận động để
người dân hiểu và thực hiện; kịp thời nắm bắt thông tin dư luận xã hội, báo cáo
lãnh đạo Trung tâm Chỉ huy biết, chỉ đạo xử lý kịp thời. Phối hợp với Sở Y tế
tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ lợi ích, ý thức trách nhiệm
trong việc tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 “loại vắc xin tốt nhất là vắc
xin tiêm sớm nhất”, không để tình trạng chờ đợi, lựa chọn vắc xin.
Trên đây là kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ
huy trưởng tại cuộc họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19
tỉnh Quảng Nam. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND
các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh-Truyền
hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX .
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