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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch UBND 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 08/02/2022, đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Trung tâm Chỉ huy
phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã 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: 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 Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh
tật tỉnh; tại điểm cầu các 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.
Sau khi nghe Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo về công
tác phòng, chống dịch bệnh, tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 trong dịp Tết
Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và thực hiện Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 trong mùa Xuân, một số đề xuất, kiến nghị, ý kiến phát biểu của các
Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố; đồng chí Trần Văn Tân kết luận:
I. Đánh giá chung
UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong phòng,
chống dịch COVID-19 của các ngành, địa phương trong thời gian qua, đặc biệt
là những cống hiến, nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng y tế nhất là trong dịp
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 có số ca mắc mới trong cộng đồng tăng nhanh.
Các địa phương đã chủ động và làm tốt công tác điều trị F0 thể nhẹ, không triệu
chứng tại nhà. Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong mùa
Xuân được triển khai và đạt kết quả khả quan. Đến nay, số ca bệnh trong cộng
đồng có xu hướng tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, tình hình kinh tế - xã
hội, đời sống Nhân dân được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh những kết
quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như công tác truyền thông phòng,
chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ở một số địa
phương chưa tốt; một vài địa phương chưa thực hiện tốt việc điều trị F0 tại nhà
và tiêm phòng COVID-19 xuyên Tết.
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II. Thời gian đến, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19
hơn nữa trên địa bàn tỉnh, nhất là chuẩn bị các hoạt động và Lễ khai mạc Năm
Du lịch quốc gia 2022: “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh”; do vậy, đề nghị
các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường các
biện pháp giám sát y tế, thực hiện thật tốt công tác phòng, chống dịch bệnh với tinh
thần hết sức chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, trong đó tập trung một số nội
dung chủ yếu như sau:
1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị
xã, thành phố:
- Tiếp tục ưu tiên hàng đầu, trước mắt và quan trọng nhất đối với công tác
phòng, chống dịch; nỗ lực triển khai thực hiện tất cả các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19 một cách quyết liệt, sáng tạo, đồng bộ, khả thi. Đẩy nhanh tiến
độ bao phủ vắc xin, nhất là với mũi 3 cho những đối tượng trên 18 tuổi; chuẩn bị
đầy đủ các điều kiện để tiêm cho trẻ từ 5 – dưới 12 tuổi từng bước thận trọng,
chắc chắn, đảm bảo vấn đề khoa học, an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu,
trước hết và trên hết.
- Tăng cường công tác truyền thông tại các địa phương, nhất là yêu cầu 5K,
trong đó đeo khẩu trang là một trong những giải pháp quan trọng để ngăn ngừa
lây nhiễm COVID-19.
- Tăng cường năng lực hệ thống y tế, nhất là năng lực ứng phó với những
ca diễn biến nhanh, tăng nặng… đảm bảo đáp ứng mọi tình huống có thể xảy ra;
triển khai thực hiện tốt Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 về việc
ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 và Quyết định 261/QĐBYT ngày 30/01/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý người
mắc COVID-19 tại nhà”.
2. Sở Y tế
- Hướng dẫn các địa phương thực hiện việc chẩn đoán, điều trị F0 theo
Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn
đoán và điều trị COVID-19 và Quyết định 261/QĐ-BYT ngày 30/01/2022 của
Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà”.
- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các địa phương
chuẩn bị tốt các điều kiện để xét nghiệm SARS-CoV-2 cho thanh niên trúng
tuyển nghĩa vụ quân sự theo quy định; rà soát và ưu tiên tiêm mũi 3 cho công
dân đã nhận Lệnh gọi nhập ngũ nếu đủ điều kiện về thời gian tiêm và triển khai
thực hiện tốt phần mềm quản lý F0 trên địa bàn tỉnh.
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và xây dựng kế hoạch triển khai
ngay việc tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi khi Bộ Y tế ban hành kế
hoạch và phân bổ vắc xin.
- Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh Quyết định thành lập cơ sở thu dung,
điều trị COVID-19 thể nhẹ và không triệu chứng tại huyện Tây Giang.
- Hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt việc tư vấn, chăm sóc, điều trị và
quản lý người nhiễm COVID-19 tại các cơ sở điều trị tập trung và các trường
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hợp thể nhẹ, không triệu chứng tại nhà; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng
người dân tự xét nghiệm có kết quả xét nghiệm dương tính mà không tiếp cận
được dịch vụ y tế, không được tư vấn, hỗ trợ, không được cấp phát thuốc và theo
dõi sức khỏe.
- Chỉ đạo Trung tâm Y tế cấp huyện chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để
triển khai điều trị ngay tầng 2 cho các trường hợp có liên quan; tiếp tục thực
hiện việc phân tầng điều trị cho tốt, tuyệt đối không để trường hợp nhẹ điều trị ở
tầng 3 dẫn đến tình trạng các trường hợp nặng hoặc nguy kịch không còn giường
để điều trị.
- Khẩn trương báo cáo với cấp có thẩm quyền về tình hình tiêm chủng và
sử dụng vắc xin Abadala theo yêu cầu của Bộ Y tế tại Công văn số 533/BYT-DP
ngày 06/02/2022.
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế tư nhân có chức
năng thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, nhất là việc sử dụng loại
Kit test COVID đúng quy định được Bộ Y tế cấp phép và việc thực hiện báo cáo
kết quả xét nghiệm COVID đối với trường hợp dương tính cho địa phương liên quan.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Tiếp tục chỉ đạo các trường học thực hiện thật tốt các biện pháp phòng,
chống dịch trong trường học; bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19
khi tổ chức dạy, học trực tiếp, khẩn trương xây dựng các phương án, kịch bản
chi tiết, cụ thể và tổ chức diễn tập xử lý các tình huống phát hiện F0 trong quá
trình tổ chức dạy, học trực tiếp; tổ chức tuyên truyền, tập huấn, diễn tập cho giáo
viên, học sinh, cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận cho trẻ em mầm non, học
sinh đến trường đảm bảo an toàn, không chủ quan xem nhẹ việc phòng dịch
nhưng cũng không thực hiện căng thẳng quá mức cần thiết ảnh hưởng đến việc
học tập và sinh hoạt của học sinh theo yêu cầu tại Công điện số 136/CĐBGDĐT ngày 08/02/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số
510/BYT-MT ngày 28/01/2022 của Bộ Y tế.
- Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 406/QĐ-BGD ĐT ngày 27/01/2022
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống
dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung); nghiên cứu các nội dung
mới để cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết) triển khai thực hiện trên địa
bàn tỉnh.
4. Sở Tài chính
- Tiếp tục thực hiện tốt, ưu tiên tối đa nguồn kinh phí phục vụ cho công tác
phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2022.
- Chuẩn bị kỹ nội dung và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ công tác
kiểm toán phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo theo yêu cầu.
5. Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp
tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tăng
cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại
các khu, cụm công nghiệp.
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6. Sở Thông tin và Truyền thông
- Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống
dịch trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền
phòng, chống dịch tại các địa phương và báo cáo với UBND tỉnh tại cuộc họp về
phòng, chống dịch COVID-19 gần nhất.
7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức buổi giao, nhận quân
đảm bảo quy định theo đúng Hướng dẫn số 150/HD-QY ngày 16/01/2022 của
Cục Quân y thuộc Tổng cục Hậu cần và Hướng dẫn số 123/HD-CHC ngày
17/01/2022 của Cục Hậu cần thuộc Quân khu 5.
- Khẩn trương sửa chữa, trang bị cơ sở vật chất tại Khách sạn Hương Sưa
để phục vụ đội ngũ y tế nghỉ ngơi, cách ly khi thực hiện xong nhiệm vụ điều trị
bệnh nhân COVID-19. Chuẩn bị tốt công tác hậu cần tại cơ sở thu dung, điều trị
COVID-19 thể nhẹ và không triệu chứng (Tầng 1) tại Trung tâm Huấn luyện và
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh thuộc Trung đoàn Bộ binh 885.
8. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19, đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm và hoàn thành tiêm mũi
nhắc lại/bổ sung trong tháng 02/2022 theo đúng Kế hoạch đã đề ra; thực hiện rà
soát, tổ chức tiêm vét và đảm bảo an toàn tiêm chủng.
- Thực hiện tốt công tác điều trị F0 tại nhà theo Quyết định số 250/QĐBYT ngày 28/01/2022 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị
COVID-19, Quyết định số 261/QĐ-BYT ngày 30/01/2022 của Bộ Y tế về việc
ban hành “Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà”; phát huy hơn nữa
vai trò của Tổ giám sát, tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng.
- Tiếp tục đánh giá các cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của
Chính phủ và hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế nhằm có các biện pháp hành
chính và chuyên môn y tế phù hợp, thích ứng linh hoạt với tình hình diễn biến
phức tạp của biến chủng Omicron trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với các cấp
độ dịch trên địa bàn.
- Thực hiện đúng quy định việc xử lý rác thải khi điều trị F0 không triệu
chứng tại nhà theo đúng Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của
UBND tỉnh về việc ban hành Phương án thực hiện cách ly, quản lý, theo dõi,
khám, điều trị và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam và theo Công văn số 149/STNMT-BVMT ngày 19/01/2022 về việc
hướng dẫn phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm
phát sinh trong quá trình quản lý, theo dõi, khám, điều trị và chăm sóc người
nhiễm COVID-19 tại nhà.
- Quan tâm đến chế độ, chính sách đối với y, bác sỹ, nhân viên tại các Trạm
y tế, tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương
bằng các hình thức hỗ trợ cụ thể, thiết thực.
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- Tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch tại các bệnh viện, cơ sở
kinh doanh, chợ, siêu thị… đặc biệt là tại các trường học; quan tâm bố trí kinh
phí thực hiện xét nghiệm cho học sinh.
- Tăng cường thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch tại địa phương;
chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm
toán và thanh tra chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.
Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Trung tâm
Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với UBND
các huyện, thị xã, thành phố vào ngày 08/02/2022. 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 ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- 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 (O).

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

[daky]
Võ Văn Viên

