ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số: 87 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 14 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch
Covid-19 tại cuộc họp Văn phòng thường trực ngày 14/3/2020
Ngày 14/3/2020, tại thành phố Hội An, đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng,
chống dịch Covid-19 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp Văn phòng
thường trực để triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống
dịch bệnh. Tham dự buổi làm việc có các thành viên Văn phòng thường trực
được thành lập theo Quyết định số 41/QĐ-BCĐ ngày 13/3/2020 của Ban Chỉ
đạo.
Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo tình hình, ý kiến của các thành viên dự họp
và một số đề xuất, kiến nghị liên quan; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân
kết luận:
1. Thống nhất nơi làm việc của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tại
Hội trường Thành ủy Hội An, địa chỉ: Số 11, đường Trần Hưng Đạo, thành phố
Hội An, Quảng Nam. Đề nghị các thành viên của Văn phòng thường trực sắp
xếp, bố trí buổi chiều hằng ngày để họp bàn, đôn đốc triển khai thực hiện ngay
các công việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần “chống dịch như
chống giặc”, các thành viên phải triển khai ngay những nội dung công việc mà
cuộc họp của Văn phòng thường trực đã thống nhất kết luận, tuyệt đối không đợi
đến khi có văn bản thông báo mới tổ chức thực hiện.
2. Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo
dục và Đào tạo, cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức quán triệt,
khẩn trương thực hiện Thông báo kết luận số 717-TB/TU ngày 13/3/2020 của
Thường trực Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
nhất là UBND các huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện tốt hơn nữa nguyên
tắc bốn tại chỗ “Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết
bị, thuốc, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại
chỗ”.
3. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương
tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND
tỉnh về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; giao Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; kịp thời
tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Sở Ngoại vụ báo cáo ngay với các cơ quan đại diện Ngoại giao theo
thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh trả lời nội dung liên quan đến cách ly
du khách nước ngoài; phối hợp thực hiện đầy đủ, kịp thời các thủ tục về lãnh sự,
ngoại giao khi cách ly du khách nước ngoài; bố trí lực lượng biên, phiên dịch
24/24 tại các khu cách ly tập trung, khu lưu trú an toàn đối với người nước
ngoài; dịch sang tiếng Anh thông cáo báo chí 8h00 hằng ngày.
5. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, UBND thành
phố Hội An giám sát chặt chẽ việc cách ly y tế (kể cả đối với người nước ngoài)
liên quan đến bệnh nhân dương tính số 31, 33, 46 theo đúng quy định.
6. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Y tế, Sở
Ngoại vụ, UBND thành phố Hội An khẩn trương thực hiện Điểm 2, Thông báo
số 717-TB/TU ngày 13/3/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 1344/UBND-KGVX ngày
13/3/2020 của UBND tỉnh. Theo đó, giao Công an tỉnh nhận bàn giao Hội An
Beach Resort tại số 01, đường Cửa Đại từ Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội
An để làm khu lưu trú an toàn cho du khách nước ngoài, đảm bảo ngày
16/3/2020 đưa vào vận hành khu lưu trú an toàn này. UBND thành phố Hội An
chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan cùng với mặt trận, đoàn thể các
cấp tổ chức vận động, tuyên truyền để Nhân dân hiểu về khu lưu trú an toàn,
quyết tâm cùng nhau thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
7. UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các phương
án cách ly theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày
12/3/2020 về hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú và Quyết định số
878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung.
Đối với các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính (F1), nếu kết quả
xét nghiệm âm tính thì cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú; đối với người nước ngoài
cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung (Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam,
Khu lưu trú an toàn cho du khách nước ngoài tại Hội An Beach Resort, số 01,
đường Cửa Đại) mà xét nghiệm có kết quả âm tính thì vẫn tiến hành cách ly (tại
2 cơ sở nêu trên hoặc tại khách sạn mà họ đã lưu trú trước khi cách ly) cho đủ 14
ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi ngờ truyền nhiễm theo đúng
tinh thần Công văn số 1204/CV-BCĐ ngày 11/3/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia.
8. Ngành y tế tiếp tục hợp đồng cung cấp các suất ăn cho các trường hợp
cách ly y tế, cách ly tập trung, nhất là phục vụ chu đáo cho người nước ngoài
đang được cách ly tại Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam theo đúng chỉ
đạo của UBND tỉnh.
9. Về thực hiện kê khai y tế toàn dân: Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với
Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền,
hướng dẫn để người dân hiểu, triển khai và thực hiện ngay.
10. Sở Thông tin và Truyền thông tích cực phối hợp với Công an tỉnh có
biện pháp chấn chỉnh, áp dụng mức xử phạt cao nhất của văn bản pháp luật, xử
lý nghiêm các trường hợp tung tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh Covid-19 và
công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông cáo báo chí; phát hành
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thông cáo báo chí và thông tin trả lời báo chí theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh
tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 13/3/2020.
11. Sở Tài chính khẩn trương xây dựng chế độ hỗ trợ phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các thành viên
UBND tỉnh; lưu ý bổ sung chế độ hỗ trợ mua vé máy bay, làm visa, chăm sóc y
tế, đưa ra sân bay đối với người nước ngoài hết thời gian cách ly trở về nước....
Đề nghị Sở Tư pháp tích cực phối hợp với Sở Tài chính thẩm định nhanh nội
dung này để trình HĐND tỉnh Khóa IX xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 15.
12. Thống nhất giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh mua bổ sung
thêm giường trang bị tại Khu cách ly tập trung của Trường Cán bộ Hội Nông
dân Việt Nam.
13. Giao UBND thành phố Hội An tiếp tục giám sát, hỗ trợ 4 du khách
người Anh hiện đang cách ly tại khách sạn Hoa Cỏ để đủ 14 ngày theo quy định
(đến ngày 16/3/2020 là đủ 14 ngày).
14. Đối với người nước ngoài, sau 14 ngày cách ly kể từ ngày tiếp xúc lần
cuối với nguồn nghi ngờ truyền nhiễm, kết quả xét nghiệm âm tính, nếu có nhu
cầu trở về nước, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở
Ngoại vụ, cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ đưa về bằng đường hàng không.
15. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành Quyết định phong
tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn
mình phụ trách theo thẩm quyền.
16. Giao 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 khoanh
vùng giao thông tại các trục đường chính dẫn vào thành phố Hội An; yêu cầu du
khách nước ngoài vào thành phố Hội An phải đeo khẩu trang.
Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch
Covid-19 tại cuộc họp Văn phòng thường trực vào ngày 14/3/2020 để triển khai
một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch. Đề nghị các thành
viên Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo, các Sở, ngành, địa phương liên quan
khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Thành viên Văn phòng thường trực BCĐ;
- CPVP;
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

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

Võ Văn Viên
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