
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
Số:          /UBND-KGVX        Quảng Nam, ngày        tháng  10  năm 2021

V/v triển khai thực hiện Thông báo số 
08/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh 
phòng, chống dịch Covid-19

 Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

Thực hiện Thông báo số 08/TB-BCĐ ngày 26/10/2021 của Ban Chỉ đạo 
cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ hai, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống 
dịch Covid-19; UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 
phố tuyệt đối không lơ là, chủ quan, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, cảnh giác 
cao trong phòng, chống dịch Covid -19; tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo 
của chính quyền các cấp; nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám quyết định những 
vấn đề mới phát sinh thuộc thẩm quyền của người đứng đầu để chỉ đạo tổ chức triển 
khai các hoạt động phòng, chống dịch. Phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở, 
nhất là nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống 
dịch Covid-19 tại cộng đồng trong giám sát, theo dõi y tế đối với các trường hợp đi 
về từ vùng dịch. Tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 
dịch Covid-19, Bộ Y tế, Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 23/8/2021 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình 
hình mới và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch 
Covid-19. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án đáp ứng nhanh, kịp thời với diễn biến 
dịch bệnh ngay khi phát hiện ca bệnh trong cộng đồng.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị 
- xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của 
Nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-
19; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên cài đặt, sử dụng ứng 
dụng Smart Quảng Nam, quét mã QR, khai báo y tế điện tử… phục vụ công tác 
phòng, chống dịch Covid-19.

3. Sở Y tế:
a) Khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời 

các biện pháp hành chính “Thích ứng ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng thống nhất chung trong toàn tỉnh. 
Hướng dẫn chuyên môn (cách ly, xét nghiệm, theo dõi sức khoẻ…) đối với các 
trường hợp đi đến Quảng Nam tương ứng với từng cấp độ dịch bệnh. Phối hợp 
kiểm tra, hướng dẫn quản lý hoạt động chuyên môn thích ứng với dịch Covid-19 
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của các Sở, ngành trong từng lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và 
đúng hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương đảm bảo ngắn gọn, súc tích, dễ 
hiểu, dễ thực hiện, tránh chồng chéo.

b) Chủ động đảm bảo các điều kiện về nguồn lực, hậu cần theo phương châm 
“4 tại chỗ”; thường xuyên rà soát về nhân lực, vật tư, thiết bị y tế, cơ sở điều trị; có 
kế hoạch huy động nhân lực y tế (tư nhân, y, bác sỹ nghỉ hưu, sinh viên ngành y…) 
để sẵn sàng đáp ứng công tác thu dung, điều trị Covid-19, tổng hợp tham mưu 
UBND tỉnh chỉ đạo đáp ứng với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn; đảm bảo tối đa 
nguồn lực cho phòng, chống dịch để đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra.

c) Căn cứ nhu cầu tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo độ tuổi để tham 
mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai đảm bảo nhanh nhất, hiệu quả nhất 
và an toàn nhất, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lựa chọn vắc xin. Ưu tiên 
tiêm chủng cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền và phụ nữ mang thai; yêu 
cầu các cơ sở tiêm chủng sử dụng ứng dụng nền tảng Sổ sức khỏe điện tử để quản 
lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng. Có Kế hoạch cụ thể tiêm chủng cho trẻ em để 
chủ động triển khai ngay khi Bộ Y tế phân bổ vắc xin.

d) Thường xuyên tổ chức thực hiện việc đánh giá, cập nhật và công bố cấp 
độ dịch để có các biện pháp y tế, hành chính phù hợp với từng cấp độ, từng địa 
bàn (trên phạm vi nhỏ nhất có thể) theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 128/NQ-CP 
ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 
12/10/2021 của Bộ Y tế. 

e) Về công tác điều trị: Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở 
khám chữa bệnh các tuyến theo nguyên tắc điều trị các ca F0 không triệu chứng 
tại nhà, khu cách ly tập trung, các cơ sở y tế từ xã đến tỉnh tùy theo tình huống 
dịch Covid-19. 

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh củng cố, phát triển hệ thống cơ sở, trang 
thiết bị y tế, hạ tầng kỹ thuật về ô xy y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các 
tuyến để điều trị bệnh nhân Covid-19 thể nặng.

f) Chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng ngừa tiêu cực, tham 
nhũng, lợi ích nhóm, vụ lợi cá nhân trong việc mua bán vật tư, sinh phẩm, thuốc, 
vắc xin, trang thiết bị phòng, chống dịch. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan 
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định; đồng thời, tham mưu 
UBND tỉnh động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt trong 
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

g) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin, có phương án tích hợp các phần mềm về khai báo y tế, tiêm 
chủng, xét nghiệm... để thuận tiện trong vấn đề quản lý và triển khai thực hiện công 
tác phòng, chống dịch; tổng hợp, cập nhật, cung cấp thông tin chính thống của Ban 
Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh sớm nhất đến các cơ 
quan báo chí, truyền thông và các nhà mạng viễn thông.

h) Tham mưu UBND tỉnh uỷ quyền Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 
phố quyết định thiết lập vùng cách ly y tế, phong tỏa đối với các khu vực có nguy cơ 
rất cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn với quy mô nhỏ hơn cấp xã (thôn, tổ dân 
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phố, cụm dân cư…). Yêu cầu trong quá trình phong tỏa, giãn cách, cách ly phải nhanh 
nhất, hẹp nhất, chặt nhất có thể để ngăn chặn nguồn lây và khi phân loại cấp độ dịch 
bệnh theo quy mô cấp xã hoặc nhỏ hơn cấp xã (đối với các huyện miền núi có thể 
xác định cấp độ dịch bệnh theo thôn, cụm dân cư; đối với các huyện đồng bằng xác 
định cấp độ dịch bệnh theo xã, phường, thị trấn hoặc nhỏ hơn). 

4. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND 
các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyên môn của ngành 
mình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch Covid-19; các hoạt 
động: quán bar, karaoke, vũ trường, game, rạp chiếu phim, cơ sở massage cho 
phép hoạt động trở lại ở vùng xanh và vùng vàng trên địa bàn tỉnh nhưng phải 
đảm bảo các điều kiện sau: Đối với vùng xanh (cấp 1): được phép hoạt động nếu 
đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; người tham 
gia dịch vụ và chủ dịch vụ phải tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin phòng Covid-19 hoặc 
đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 06 tháng. Đối với vùng vàng (cấp 2): Được 
hoạt động nếu đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; 
người tham gia dịch vụ và chủ dịch vụ phải tiêm ít nhất 02 mũi vắc xin hoặc đã 
khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 06 tháng. Riêng đối với vùng cam (cấp 3) và vùng 
đỏ (cấp 4): tiếp tục tạm dừng các dịch vụ không thực sự cần thiết nêu trên cho đến 
khi có thông báo mới.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
 - Chủ trì, phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt, 

hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; rà soát, hỗ trợ kịp thời cho 
người dân có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt, không để sót đối tượng và bất bình 
đẳng trong việc hỗ trợ, đảm bảo “không để ai thiếu ăn” do dịch bệnh, thiên tai. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu kinh 
tế và Khu công nghiệp tỉnh, các đơn vị liên quan sớm tham mưu UBND tỉnh các 
giải pháp tạo việc làm cho người lao động và kế hoạch đào tạo, sử dụng, chuyển 
đổi nghề nghiệp, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa 
bàn tỉnh; chuyển đổi cơ cấu việc làm theo hướng bền vững trong trạng thái “bình 
thường mới”.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học, đơn vị 

trực thuộc, các trung tâm tin học, ngoại ngữ khẩn trương rà soát, đánh giá mức 
độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị mình để có kế hoạch bổ sung, 
điều chỉnh, xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể phù hợp với điều kiện của 
từng cơ quan, địa phương đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong 
trường học thời điểm hiện nay.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện xác định các trường học có nguy cơ 
cao để triển khai thực hiện xét nghiệm định kỳ (02 lần/tuần); phối hợp Sở Tài chính 
tính toán phương án hỗ trợ kinh phí để tổ chức thực hiện xét nghiệm đối với 04 
trường nội trú trên địa bàn tỉnh theo Điểm 3, Mục II, Thông báo số 478/TB-UBND 
ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh.
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- Phối hợp, hỗ trợ Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng 
phương án tiêm chủng vắc xin cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi, một cách cụ thể, 
chi tiết, để có thể triển khai ngay khi có hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn, 
hiệu quả, trong đó lưu ý việc lập danh sách phải đảm bảo bao quát tất cả học sinh 
đủ điều kiện tiêm, tránh bỏ sót đối tượng.

7. Công an tỉnh:
- Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan,  đơn 

vị, địa phương liên quan duy trì hoạt động của các chốt kiểm soát phòng, chống 
dịch trọng điểm của tỉnh (cửa ngõ ra/vào của tỉnh) và chỉ đạo tạm dừng ngay hoạt 
động của các chốt kiểm soát phòng, chống dịch cấp xã, cấp huyện để phù hợp với 
tình hình mới theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả 
các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các 
khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội; 
tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm, không để xảy ra điểm 
nóng, đảm bảo an ninh thông tin, an ninh mạng; phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh 
các loại tội phạm lợi dụng hoạt động trong bối cảnh tình hình dịch bệnh.

- Chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trọng điểm của tỉnh chỉ 
thực hiện kiểm soát y tế đối với người đến từ các địa phương thuộc vùng đỏ; 
hướng dẫn những người này thực hiện khai báo y tế bắt buộc tại chốt để báo về 
nơi đến (cơ quan, khách sạn, khu dân cư…). Trường hợp phát hiện người đến từ 
các địa phương thuộc vùng đỏ nhưng không thực hiện khai báo y tế tại chốt thì áp 
dụng biện pháp cách ly tập trung có thu phí. Riêng người đến từ các vùng khác 
(xanh, vàng, cam) ngoài vùng đỏ chỉ thực hiện khai báo y tế tại nơi đến và hướng 
dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

8. Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh 
thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong khu 
công nghiệp, các siêu thị, chợ truyền thống… đảm bảo các yêu cầu phòng chống 
dịch bệnh Covid-19 trong quá trình hoạt động.  

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền 
hình Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh: 

- Tăng cường thông tin, truyền thông để các trường hợp về từ khu vực có 
dịch và địa phương có người về từ vùng dịch biết, phát hiện kịp thời, chủ động khai 
báo y tế với cơ quan y tế địa phương, được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu 
xét nghiệm phù hợp và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch, xử lý nghiêm và kịp thời 
các cá nhân, tổ chức đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá 
về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Phối hợp hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn người dân cài 
đặt, sử dụng các ứng dụng công nghệ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
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10. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Chỉ đạo ngay UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan khẩn 

trương rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố có số ca mắc cao 
(như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An…); chủ động 
giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, có dấu hiệu nghi ngờ mắc 
bệnh để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp 
thời các ổ dịch Covid-19. 

- Tăng cường công tác vận  động, huy động người dân - Là chủ thể tham 
gia tích cực hiệu quả công tác phòng, chống dịch; động viên, hướng dẫn người 
dân thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách, tuân thủ đầy đủ yêu cầu 5K của 
Bộ Y tế.

- Tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên 
địa bàn khôi phục, phục hồi hoạt động kinh tế - xã hội nhưng phải thường xuyên 
tổ chức kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh, nhất là tại các cơ sở y tế, các khu cách ly, trường học, cơ sở sản xuất, 
chợ, siêu thị, sân bay, bến xe, các địa điểm công cộng tập trung đông người; trên 
các phương tiện giao thông công cộng; các khu du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú... 
thuộc địa bàn mình quản lý; chủ động đảm bảo các điều kiện về nguồn lực, hậu 
cần theo phương châm “4 tại chỗ”.

- Chủ động phối hợp với Sở Y tế xây dựng kịch bản, tổ chức diễn tập, đào 
tạo, tập huấn nâng cao năng lực truy vết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống 
diễn biến dịch Covid -19 theo từng cấp độ trên địa bàn, không để bị động; tăng 
cường năng lực y tế các cấp, nhất là năng lực điều trị ở cấp cơ sở để phân loại, 
điều trị phù hợp, kịp thời, hiệu quả. Khẩn trương có kế hoạch thành lập Trạm Y 
tế lưu động theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Đối với các địa phương đang có dịch Covid-19 như Nam Trà My, Nam 
Giang, Phước Sơn… phải tập trung mọi nguồn lực, nhanh chóng kiểm soát các ổ 
dịch mới phát sinh, bám sát các quy định tại Nghị quyết 128, Quyết định 4800 và 
căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương để đánh giá cấp độ dịch ở phạm vi nhỏ 
nhất có thể để áp dụng các biện pháp y tế, hành chính phù hợp với từng cấp độ 
dịch, từng địa bàn./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQ VN tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX.
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