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Quảng Nam, ngày

tháng 11 năm 2021

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 các huyện, thị xã, thành phố
Ngày 12/11/2021, đồng chí Trần Văn Tân, Ủy 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 các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch
COVID-19; tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đại diện lãnh đạo các Sở,
Ban, ngành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 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 và
Khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND
tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; tại điểm cầu huyện, thị xã, thành phố có
lãnh đạo Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các
phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan; lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung
ương Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Khu
vực miền núi phía Bắc Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam.
Sau khi nghe Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình
dịch bệnh và tiêm phòng vắc xin COVID-19 trên địa bàn, một số đề xuất, kiến
nghị; ý kiến phát biểu của các Sở, Ban, ngành, địa phương; đồng chí Trần Văn Tân
kết luận:
I. Đánh giá chung: trong những ngày qua khi dịch bùng phát ở nhiều địa
phương, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã vào cuộc một cách quyết
liệt; đến nay, tình hình dịch bệnh ở một số huyện, thị xã, thành phố cơ bản được
kiểm soát. Tỷ lệ tiêm vắc xin trên địa bàn toàn tỉnh tăng, các địa phương tích
cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện điều trị F0 không
triệu chứng, thể nhẹ. Để phát huy các kết quả đạt được trong thời gian qua,
UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt, tuyên
truyền thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu
quả dịch bệnh, đảm bảo vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát
triển kinh tế - xã hội.
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II. 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
- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ
sở để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến theo Thông báo số 12-TB/BCĐ
ngày 08/11/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống, dịch bệnh COVID-19.
- Triển khai công tác điều trị COVID-19 nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo đúng Công văn số 7901/UBND-KGVX
ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh với các biện pháp như điều trị F0 tại cơ sở
cách ly tập trung cấp huyện; tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân
lực điều trị COVID-19 cho đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng trên toàn tỉnh; ban
hành phác đồ điều trị COVID-19 theo phân tầng cụ thể để các cơ sở điều trị áp
dụng thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh...
- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thường xuyên cập nhật, đánh
giá tiến độ tiêm chủng trước 16 giờ hằng ngày để báo cáo kết quả về UBND tỉnh
theo dõi, chỉ đạo; đôn đốc, nhắc nhở các địa phương chậm trễ trong công tác
tiêm chủng vắc xin; khuyến khích các địa phương thành lập các điểm tiêm
chủng lưu động, linh động tổ chức tiêm ngay tại các hộ gia đình đối với các
trường hợp già yếu…
- Phối hợp Sở Tài chính, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh trình HĐND
tỉnh hỗ trợ, bồi dưỡng thêm cho Tổ giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch
COVID-19 tại cộng động để động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho Tổ tiếp tục
hoạt động hiệu quả theo Thông báo số 12-TB/BCĐ ngày 08/11/2021 của Ban
Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống, dịch bệnh COVID-19.
- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, địa phương liên quan triển khai
thực hiện Công văn số 9472/BYT-MT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế về việc
triển khai Nghị quyết số 128/NQQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.
- Tích cực hỗ trợ về chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch trong việc triển khai thực hiện Phương án số 7987/PA-UBND
ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh về đón khách du lịch quốc tế đến tỉnh Quảng
Nam và Kế hoạch số 8030/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh về mở
cửa đón khách du lịch nội địa đến Quảng Nam nhằm từng bước khôi phục hoạt
động kinh doanh du lịch và các ngành, dịch vụ liên quan.
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý thật tốt các trường hợp cách ly tập
trung theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của
Bộ Y tế; ngành y tế theo dõi tình hình sức khỏe của các F0 thể nhẹ, không triệu
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chứng, kịp thời phát hiện các triệu chứng cần can thiệp y tế để chuyển tuyến
điều trị.
3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Y tế trong việc cập nhật các
dữ liệu liên quan về phòng bệnh COVID-19; tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong phòng chống dịch, công tác truyền thông điện tử, quản lý các
trường hợp đủ điều kiện cách ly tại nhà bằng ứng dụng công nghệ thông tin.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các
Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện tăng cường các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục, phát hiện sớm và xử lý kịp thời không
để dịch COVID-19 lây lan trong trường học và cộng đồng nhằm đảm bảo hoàn
thành chương trình năm học theo Hướng dẫn số 2361/HD-SGD&ĐT ngày
05/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về quản lý hoạt động chuyên môn, thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong ngành Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam.
5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị,
địa phương liên quan tham mưu triển khai Phương án, quy trình đón khách du
lịch quốc tế đến Quảng Nam đảm bảo an toàn, hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ tại Công văn số 8044/VPCP-KGVX ngày 02/11/2021 của Văn
phòng Chính phủ; trong đó, tích cực phối hợp với Sở Y tế nghiên cứu xây dựng
phương án xử lý, điều trị F0 thể nhẹ, không triệu chứng theo hướng khép kín
(hạn chế đưa ra ngoài điều trị) khi có dịch phát sinh tại các cơ sở lưu trú theo
đúng Thông báo số 506/TB-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh, kịp thời
chuyển viện các trường hợp bệnh nặng.
6. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Các huyện có F0 trong cộng đồng (Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Núi
Thành...) tiếp tục tập trung truy vết, khoanh vùng, phong tỏa, cách ly, xét
nghiệm để hạn chế phát sinh ổ dịch mới; theo dõi, giám sát chặt người về từ
vùng dịch, đặc biệt là người về từ các tỉnh, thành phía Nam có số ca nhiễm cao.
- Thực hiện nghiêm ngặt việc quản lý các trường hợp cách ly y tế tại nhà;
thường xuyên giám sát y tế đối với người cách ly trong thời gian cách ly và sau
khi kết thúc cách ly; yêu cầu người ở cùng nhà với người cách ly hạn chế tiếp
xúc với người xung quanh, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết, thực hiện
nghiêm Thông điệp 5K.
- Khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng phòng COVID-19,
bảo đảm an toàn, hiệu quả; địa phương nào chưa tiêm chủng đạt mục tiêu thì
tiếp tục đẩy mạnh để hoàn thành theo kế hoạch phân bổ. Nghiên cứu áp dụng và
nhân rộng các mô hình hay như hình thành các điểm tiêm chủng lưu động, tiêm
tại gia đình để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các trường hợp hạn chế khả
năng đi lại như người lớn tuổi, người khuyết tật… được tiếp cận vắc xin sớm
nhất.
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- Thường xuyên kiểm tra, giám sát và phối hợp các Hội, Đoàn thể phân
công hội viên giúp đỡ các hộ gia đình có tất cả thành viên trong nhà phải thực
hiện cách ly (là F1 hoặc F0) được hỗ trợ cung cấp nhu yếu phẩm và các nhu cầu
cần thiết khác đến tận nhà/hộ gia đình.
III. Về giải quyết đề nghị của các địa phương
1. Sở Y tế
- Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, tổ chức tập huấn hoặc cử cán bộ
hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, quy trình thực hiện cho các địa phương
trong việc thành lập các khu cách ly tập trung làm cơ sở điều trị bệnh nhân
COVID-19 thể nhẹ, không triệu chứng.
- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế
các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ trả kết quả xét nghiệm PCR chẩn
đoán SARS-CoV-2 cho người dân, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, gây
phiền hà, khó khăn cho Nhân dân nhưng phải tuân thủ nguyên tắc chưa có kết
quả xét nghiệm thì chưa có quyết định hoàn thành cách ly theo quy định.
2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các lực lượng tăng cường
tuần tra, chốt chặn khu vực biên giới, nhất là các đường mòn, lối mở giáp ranh
với nước bạn Lào tại huyện Nam Giang và Tây Giang.
3. UBND huyện Nam Trà My khẩn trương chỉ đạo thành lập cơ sở điều trị
F0 thể nhẹ, không triệu chứng trên địa bàn huyện; trong quá trình thực hiện nếu
có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Sở Y tế, UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ.
Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy 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 phòng, chống dịch các huyện, thị
xã, thành phố. 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
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