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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Lê Trí Thanh
tại cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 12/3/2020, đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban
Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của vi rút Corona gây ra (Covid-19) và đồng chí Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp Ban Chỉ
đạo đánh giá tình hình và triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Tham dự cuộc họp có đồng chí
Nguyễn Văn Hai – Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các thành viên
Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các Trưởng Tiểu ban thuộc
Ban Chỉ đạo và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Duy
Xuyên, Thăng Bình.
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế báo cáo đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; ý kiến của
đồng chí Trần Văn Tân và phát biểu của các đại biểu dự họp; đồng chí Lê Trí Thanh
- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan
và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai ngay một số công việc chủ yếu như
sau:
1. Trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND
thành phố Hội An tiếp tục thực hiện thật tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và
giảm mạnh lượng khách đến Hội An để đảm bảo an toàn.
2. Thống nhất chọn trước Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam là cơ
sở điều trị với những ca bệnh dương tính trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Bệnh viện đảm
bảo cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ cần thiết, sẵn sàng tiếp nhận điều trị theo
đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.
Về trang bị vật tư, đồ bảo hộ công tác phòng, chống dịch; Sở Y tế sử dụng ngân
sách tỉnh đã cấp để trang bị cho cán bộ y tế và các đối tượng có liên quan. UBND các
huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí ngân sách để đảm bảo công tác này.
3. Sở Y tế triển khai ngay việc khai báo y tế toàn dân theo chỉ đạo của Chính
phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế; giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ban hành
hướng dẫn tạm thời về việc khai báo y tế để phục vụ tốt hơn công tác phòng, chống
dịch; có phương án điều động, tăng cường, hỗ trợ lực lượng cán bộ y tế cho Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố Hội An và các địa bàn trọng điểm để kiểm
soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch.

4. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Y tế,
UBND thành phố Hội An khẩn trương lập phương án kiểm soát giao thông tại các
trục đường chính dẫn vào thành phố Hội An.
5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an
tỉnh rà soát, bổ sung các văn bản đảm bảo tính pháp lý trong quá trình bàn giao, tiếp
nhận, quản lý các khu cách ly tập trung theo đúng quy định.
6. Tiểu Ban Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục phối hợp
chỉ đạo, thực hiện cung cấp và chia sẻ thông tin cho các cơ quan báo chí (cung cấp
thông tin 02 lần/ngày lúc 8 giờ sáng và 05 giờ chiều hằng ngày). Đồng chí Nguyễn
Văn Hai – Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tiếp tục là người phát ngôn
của Ban Chỉ đạo. Trường hợp thật sự cần thiết, đối với vấn đề dư luận xã hội đặc
biệt quan tâm thì đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ là người phát
ngôn. Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với Công an tỉnh tăng cường
các biện pháp quản lý, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những thông tin sai lệch trên mạng
xã hội, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

7. Thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 tại thành phố Hội An để theo dõi, xử lý kịp thời tình hình dịch bệnh trên
địa bàn tỉnh.
8. Đối với Đội taxi ưu tiên phục vụ người nói tiếng Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản
tại thành phố Hội An, giao Sở Giao thông vận tải xem xét hiệu quả hoạt động, tham
mưu UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
9. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hội An, các ngành liên
quan bố trí lực lượng biên, phiên dịch tại các khu cách ly người nước ngoài và đảm bảo
công tác lãnh sự, ngoại giao trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
10. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra,
giám sát, hướng dẫn việc cách ly theo đúng quy định tại Nghị định số 101/2010/NĐCP ngày 30/9/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống
bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và
chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày
12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly
tập trung phòng, chống dịch covid-19”; Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020
của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng,
chống dịch Covid-19”.
11. Đối với những trường hợp cần phải cách ly tập trung, UBND thành phố
Hội An ban hành Quyết định cách ly theo đúng quy định. Việc cách ly khách du lịch
tại các khách sạn phải có cơ chế vận hành trong từng tình huống cụ thể.
12. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương quản lý chặt chẽ khách tạm
trú trên địa bàn, phối hợp chia sẻ thông tin với các cơ quan, đơn vị liên quan để có
biện pháp xử lý kịp thời khi có tình huống phức tạp xảy ra.
13. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh quyết định cho học
sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến ngày 22/3/2020. Đồng thời,
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chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam tổ chức thực hiện
Chương trình dạy học trên truyền hình đối vơi học sinh lớp 9 và lớp 12 theo chỉ đạo
của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 717-TB/TU ngày 13/3/2020.
14. Cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường huyện, thị
xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra hóa đơn, chứng từ, niêm yết giá tại các cơ
sở kinh doanh đối với mặt hàng khẩu trang, cồn sát trùng, dung dịch rửa tay.
15. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng ngay
Đề án một số chế độ hỗ trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên
địa bàn tỉnh để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX
vào cuối tháng 3/2020.
Trên đây là Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng
Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19; yêu cầu các Sở, ngành, cơ
quan, đơn vị liên quan và các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể
chính trị - xã hội;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam;
- Các Sở, Ban, ngành và các đơn vị dự họp;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP và các phòng CV;
- Lưu: VT, KGVX.
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KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Trần Văn Tân
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