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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Trung
tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam tại cuộc họp
trực tuyến với UBND/Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19
04 huyện, thị xã, thành phố
Ngày 06/11/2021, đồng chí Trần Văn Tân, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ,
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Trung tâm
Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp trực
tuyến với UBND/Trung tâm Chỉ huy 04 huyện, thị xã, thành phố (Núi Thành,
Tam Kỳ, Điện Bàn, Thăng Bình) về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID19; tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Y
tế, Tài chính, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông,
Ban Quản lý các Khu kinh tế (KKT) và Khu công nghiệp (KCN) tỉnh, Công an
tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tỉnh; tại điểm cầu huyện, thị xã, thành phố có lãnh đạo Huyện uỷ, Thị uỷ,
(Thăng Bình, Núi Thành, Điện Bàn), lãnh đạo UBND và các phòng, ban, đơn vị,
địa phương liên quan (Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, Điện Bàn).
Sau khi nghe Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố nêu trên báo cáo
tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, một số đề xuất; ý kiến phát biểu của
các Sở, ban, ngành; đồng chí Trần Văn Tân kết luận:
I. Đánh giá chung:
Những ngày gần đây, sau khi tình hình dịch bệnh tại các huyện miền núi
Phước Sơn, Nam Giang, Nam Trà My đã cơ bản được kiểm soát thì các huyện, thị
xã, thành phố: Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, Điện Bàn lại xuất hiện các ca
dương tính trong cộng đồng, đây là địa bàn dân cư đông, có nhiều Khu công
nghiệp, nhà máy xí nghiệp, trường học nên nguy cơ bùng phát dịch rất cao. Đặc
biệt, trong bối cảnh thực hiện "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID-19" theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính
phủ và Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh, một
số địa phương thiếu kiểm soát, người dân có phần lơ là, chủ quan, các cơ sở kinh
doanh, dịch vụ mở cửa hoạt động trong khi chưa đảm bảo các điều kiện phòng
chống dịch bệnh theo quy định dẫn đến lây lan dịch bệnh, nhiều ca khó kiểm
soát. Để đảm bảo ngăn chặn kịp thời, không để lây lan dịch bệnh cộng đồng trên
diện rộng; UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ,
Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác
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phòng, chống dịch bệnh, thần tốc truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm; huy động
cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao hơn
nữa ý thức thường trực cảnh giác của Nhân dân, tuyệt đối không được chủ quan,
lơ là để kịp thời kiểm soát dịch bệnh theo đúng ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí
thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
II. Tập trung quán triệt và triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp nhằm
"thích ứng an toàn, linh hoạt" nhưng đồng thời phải lưu ý thực hiện nghiêm túc
nhiệm vụ bắt buộc là "kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19" với tinh thần
đảm bảo an toàn sức khoẻ, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết. Vì
vậy, các Sở, ngành, địa phương phải tiếp tục tăng cường các biện pháp giám sát,
thực hiện thật tốt công tác phòng, chống dịch bệnh với tinh thần hết sức chủ động,
linh hoạt; trong đó tập trung một số nội dung chủ yếu như sau:
1. Sở Y tế
- Căn cứ hướng dẫn ban hành kèm theo Công văn số 5599/BYT-MT ngày
14/7/2021 của Bộ Y tế, Sở Y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn cách ly F1 tại
nhà đối với các trường hợp đã tiêm đủ liều vắc xin đảm bảo đáp ứng các điều
kiện theo quy định và phù hợp tình hình thực tế; theo dõi, đôn đốc thực hiện
nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly y tế tại nhà theo quy định.
- Làm đầu mối giám sát, đôn đốc các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã,
thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 02/11/2021
của UBND tỉnh về quy định tạm thời một số biện pháp “Thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên
địa bàn tỉnh Quảng Nam; báo cáo kết quả thực hiện và những vướng mắc, phát
sinh với UBND tỉnh để xử lý, chỉ đạo kịp thời.
- Khẩn trương rà soát, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm
chủng vắc xin và cập nhật số liệu lên hệ thống; kịp thời tham mưu UBND tỉnh
phê bình, nhắc nhở và thực hiện điều chuyển vắc xin của những địa phương có
tiến độ tiêm chủng thấp cho các huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu và thực hiện
tốt công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (kèm theo văn bản là danh
sách, số liệu tiêm chủng của các địa phương cập nhật đến 11h ngày 06/11/2021);
dự thảo văn bản chỉ đạo, gửi về UBND tỉnh trước ngày 07/11/2021.
2. Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp
tỉnh tăng cường giám sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ sở sản
xuất kinh doanh trong khu công nghiệp; kiểm tra việc thực hiện xét nghiệm, truy
vết, cách ly các trường hợp liên quan tại các nhà máy có F0 theo quy định, trước
mắt tập trung xử lý các trường hợp F0 ở Công ty TNHH Hữu Toàn Group tại
Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Núi Thành theo Công văn số 7855/UBND-KTN
ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng
Giáo dục và Đào tạo cấp huyện quán triệt giáo viên, học sinh nghiêm túc thực
hiện 5K, đặc biệt chú ý các hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục
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phải theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số
4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021; thực hiện nghiêm túc việc xét nghiệm
SARS-CoV-2 cho giáo viên, học sinh tại các trường nội trú, bán trú ở khu vực
có nguy cơ cao theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công điện số 1409/CĐBYT ngày 15/9/2021; Thông báo số 495/TB-UBND ngày 30/10/2021 của
UBND tỉnh.
4. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị,
địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở
dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao (quán bar, karaoke, vũ trường, ….); xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm và yêu cầu đóng cửa các cơ sở kinh doanh không đảm
bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thị
xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan
khẩn trương thành lập các cơ sở cách ly tập trung để tiếp nhận, điều trị bệnh
nhân F0 thể nhẹ, không triệu chứng. Cơ chế vận hành của các Khu này giống cơ
chế vận hành Khu cách ly tập trung F1 trước đây; theo đó, cơ quan y tế chịu
trách nhiệm chăm sóc sức khoẻ F0. Đối với những F0 không có bệnh lý nền, có
đủ các điều kiện về sức khỏe, điều kiện cách ly và sự thống nhất của gia đình có
thể được theo dõi và chăm sóc tại nhà (thực hiện đúng hướng dẫn chăm sóc
người nhiễm COVID-19 tại nhà theo Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày
28/8/2021 của Bộ Y tế). Trường hợp bệnh nhân có dấu hiệu nặng thì chuyển
ngay lên tuyến tỉnh theo phân tầng điều trị để được đảm bảo chăm sóc tốt nhất.
- Về việc trưng dụng khách sạn Hương Sưa làm khu cách ly cho đội ngũ y
tế sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 đã được
Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh Covid-19 và UBND tỉnh thống
nhất chủ trương (Thông báo số 03-TB/BCĐ ngày 28/9/2021 của Ban Chỉ đạo
cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 6155/UBND-NC
ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh). Yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương
phối hợp Sở Y tế để triển khai thực hiện.
6. Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ trách nhiệm được
giao tại Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh khẩn
trương ban hành hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19 theo từng cấp độ dịch trong từng lĩnh vực hoạt động.
7. UBND các huyện, thị xã, thành phố
7.1 Nghiêm túc quán triệt, triển khai Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày
02/11/2021 của UBND tỉnh về quy định tạm thời một số biện pháp “Thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp
dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương
mình để linh hoạt triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch một cách
phù hợp, chặt chẽ, đảm bảo kiểm soát tình hình.
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7.2 Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch tại các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp
và cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn mình phụ trách.
7.3 Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, kịp
thời ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng và dập dịch hiệu quả, trong đó
đảm bảo khoanh vùng, phong toả ở phạm vi hẹp nhất, tốc độ nhanh nhất, quản lý
chặt chẽ nhất có thể.
7.4 Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy phòng,
chống dịch COVID-19 các cấp để thực hiện tốt nhất nguyên tắc 04 tại chỗ, gồm:
lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Chuẩn bị
khẩn trương cơ sở vật chất, e kip điều trị bệnh nhân COVID-19 để điều trị bệnh
nhân COVID-19 không triệu chứng, thể nhẹ tại địa phương mình phụ trách.
7.5 Khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng phòng COVID19, bảo đảm an toàn, hiệu quả, từng bước tăng nhanh diện bao phủ vắc xin để
chuyển sang trạng thái bình thường mới; kịp thời, thường xuyên thực hiện cập
nhật thông tin tiêm chủng COVID-19 vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
7.6 Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông để vận động, kêu gọi mọi
tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, cộng đồng
doanh nghiệp, doanh nhân... phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tăng cường
đồng thuận xã hội, nâng cao ý thức, ủng hộ, tích cực tham gia và tự giác thực
hiện phòng, chống dịch trong tình hình mới.
7.7 Huyện Núi Thành, thành phố Tam Kỳ và các địa phương có các F0
trong cộng đồng triển khai chiến dịch tầm soát trên diện rộng tại những khu vực
nguy cơ cao nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng, ngăn chặn triệt để nguy cơ bùng
phát dịch; theo dõi, giám sát chặt người về từ vùng dịch, đặc biệt là người về từ
tỉnh, thành có số ca nhiễm cao như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng
Nai, Long An và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.
III. Về giải quyết đề nghị của các địa phương
1. Sở Y tế trên cơ sở đề xuất của các địa phương xem xét, cân đối số
lượng và kịp thời bố trí, hỗ trợ bộ kít test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2
cho thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành một cách phù hợp để phục vụ công
tác xét nghiệm trên địa bàn.
2. Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, làm việc với các Sở, ngành
liên quan cập nhật điều chỉnh lại cấu hình các bản đồ COVID-19 của tỉnh, đảm
bảo đồng bộ, phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo phòng chống dịch và tra cứu
thông tin về tình hình dịch bệnh cho người dân đảm bảo thuận lợi, hiệu quả.
3. Giao Công an tỉnh chỉ đạo các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch
COVID-19 trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi người dân đi
qua các chốt này. Theo đó, người dân chỉ cần sử dụng 01 trong 3 ứng dụng: PCCovid , VN-eID, Sổ sức khoẻ điện tử là được đảm bảo điều kiện qua chốt.
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Trên đây là kết luận của đồng chí đồng chí Trần Văn Tân, Uỷ viên Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng
thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam tại
cuộc họp trực tuyến với Ủy ban nhân dân/Trung tâm Chỉ huy 04 huyện, thị xã,
thành phố (Núi Thành, Tam Kỳ, Điện Bàn, Thăng Bình) vào ngày 06/11/2021.
Yêu cầu các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ
quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH QN;
- Cổng TT Điện tử tỉnh;
- Trung tâm KS bệnh tật tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX.

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

[daky]
Võ Văn Viên

