
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TB-UBND      Quảng Nam, ngày          tháng 01  năm 2022

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Chỉ huy trưởng 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 04/01/2022, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 
COVID-19 tỉnh và 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 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 tình hình 
dịch bệnh và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn, một số đề xuất, 
kiến nghị, ý kiến phát biểu của các Sở, ngành và của đồng chí Trần Văn Tân; đồng 
chí Lê Trí Thanh kết luận:

I. Đánh giá chung

Thời gian qua, các ngành, địa phương đã tập trung triển khai quyết liệt các 
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 
trên địa bàn tỉnh vẫn được kiểm soát, việc triển khai “mục tiêu kép” vừa phòng, 
chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được triển khai 
đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 đã 
phát huy được hiệu quả (hơn 90% bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn không 
có triệu chứng, gần 10% có triệu chứng nhẹ và rất ít bệnh nhân chuyển nặng, 
nguy kịch). Công tác tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi được các địa 
phương triển khai kịp thời. 
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Tuy nhiên, theo xu hướng chung của cả nước, nhiều địa phương vẫn ghi 
nhận số mắc COVID-19 hằng ngày trong cộng đồng tăng và với sự xuất hiện 
của biến chủng Omicron trên địa bàn tỉnh đang đặt ra nhiều thách thức mới 
trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

II. Thời gian đến, yêu cầu 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 thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 
trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 theo đúng Thông báo 
số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với các địa 
phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 
27/12/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức đón Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 
2022 an toàn, vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình và tiết kiệm; trong đó, lưu ý nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, 
chống dịch, bảo đảm nguyên tắc 5K, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh 
giác, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, xử lý nghiêm các tổ 
chức, cá nhân vi phạm. Phát huy tối đa tinh thần “Nêu gương” phòng chống dịch 
Covid-19 của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong 
từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Sở Y tế

- Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để đạt 
mục tiêu, kế hoạch đề ra theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 
9301/UBND-KGVX ngày 24/12/2021, cụ thể: khẩn trương hoàn thành tiêm 
mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên; hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 
dưới 18 tuổi trong tháng 01 năm 2022, mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên 
trong quý I năm 2022; tuyệt đối không để sót các trường hợp thuộc diện phải 
tiêm, nhất là người có bệnh nền, người trên 50 tuổi.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương cách thức xác định cụ thể ca 
bệnh nghi ngờ, ca bệnh xác định F0 và người tiếp xúc gần F1 theo đúng tinh 
thần Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế.

- Nghiên cứu, ban hành hướng dẫn để người dân tự thực hiện test nhanh 
kháng nguyên SARS-CoV-2 tại nhà nhằm tầm soát ca nhiễm mới trong cộng 
đồng và quy trình xử lý kịp thời đối với các trường hợp có kết quả dương tính; 
phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa các địa phương trong công tác điều trị F0 tại 
nhà.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương 
liên quan khẩn trương trưng dụng Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng kiến 
thức quốc phòng an ninh thuộc Trung đoàn Bộ binh 885 làm cơ sở thu dung điều 
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trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng (tầng 2 và tầng 3) và đưa vào vận hành ngay để 
trả lại chức năng chuyên môn khám, chữa bệnh lao và bệnh phổi cho Bệnh viện 
Phạm Ngọc Thạch; tiếp tục trưng dụng khu cách ly tập trung Ký túc xá Trường 
Đại học Quảng Nam để thực hiện thu dung, điều trị các trường hợp F0 thể nhẹ, 
không triệu chứng của các địa phương khác đến/làm việc tại thành phố Tam Kỳ 
xét nghiệm và phát hiện dương tính với SAR-CoV-2; đồng thời giao Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh là đơn vị phụ trách chuyên môn y tế tại các cơ sở điều trị này (có 
thể điều động thêm nhân lực của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Y 
học Cổ truyền); cung cấp đầy đủ trang thiết bị y tế cho hai cơ sở để đảm bảo 
công tác khám, điều trị bệnh nhân COVID-19.

3. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường tuyên truyền, cung 
cấp thông tin đầy đủ về sự an toàn, hiệu quả, quy trình tiêm vắc xin... cho trẻ em 
từ 12 đến dưới 18 tuổi để giải tỏa tâm lý băn khoăn, lo lắng của phụ huynh học 
sinh; tuyên truyền, quán triệt cho Nhân dân biết, nắm rõ về chủ trương của Thủ 
tướng Chính phủ sẽ áp dụng các biện pháp chế tài, hạn chế tham gia các hoạt 
động xã hội đối với những trường hợp “từ chối” tiêm vắc xin mà không có lý do 
chính đáng (trừ những trường hợp chống chỉ định tiêm).

4. Sở Tài chính phối hợp với ngành Y tế và cơ quan liên quan khẩn trương 
rà soát, kịp thời tham mưu UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 theo đề nghị của các địa phương; hướng dẫn chi 
tiết về hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán, đảm bảo thực hiện chặt chẽ, thống nhất, 
đồng bộ; đồng thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cho các địa phương trong 
quá trình tổ chức thực hiện. Giao đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo vấn đề này.

5. Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo Công an các địa phương nâng cao trách 
nhiệm, thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú, nắm chắc di biến 
động dân cư và kiểm tra, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân 
vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

6. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh đề nghị các doanh 
nghiệp trong các Khu công nghiệp thực hiện xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 
cho 100% người lao động bằng phương pháp phù hợp để chủ động sàng lọc, 
phát hiện sớm các ổ dịch khi người lao động trở lại làm việc sau dịp nghỉ Tết 
Nguyên đán dài ngày, đảm bảo linh hoạt, thiết thực, hiệu quả; tiếp tục phối hợp 
với ngành Y tế khẩn trương tổ chức tiêm chủng phòng COVID-19 triệt để cho 
các trường hợp công nhân tại các cơ sở, nhà máy trong phạm vi quản lý chưa 
được tiêm vì lý do khách quan.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch COVID-
19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022; theo dõi, giám sát chặt chẽ và 
áp dụng các biện pháp y tế phù hợp đối với các trường hợp về từ các vùng dịch 
đang có số ca mắc cao, nhất là trong dịp tết Nguyên Đán năm 2022.
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- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đúng 
mục tiêu, lộ trình đề ra theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, lưu ý quan tâm 
đặc biệt đến các đối tượng có yếu tố nguy cơ cao và trẻ em; kịp thời cập nhật dữ 
liệu tiêm chủng trên phần mềm tiêm chủng.

- Về công tác điều trị: tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh cụ thể, các địa 
phương tự cân nhắc việc khảo sát, trưng dụng các cơ sở vật chất đủ điều kiện để 
làm nơi thu dung, điều trị F0 thể nhẹ, không triệu chứng (các cơ sở cách ly tập 
trung F1 trước đây, các trạm y tế xã, phường, thị trấn...); chủ động, linh hoạt 
đồng thời triển khai điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng theo hai hình thức: 
tập trung và tại nhà, đảm bảo F0 được điều trị sớm nhất, chăm sóc tốt nhất và 
theo dõi kịp thời nhất; trang bị đầy đủ cho các trạm y tế lưu động/trạm y tế tại 
địa phương các loại thuốc, thiết bị cơ bản để có thể theo dõi, chăm sóc sức khỏe 
cho bệnh nhân COVID-19 và hết sức cảnh giác khi bệnh trở nặng (“túi thuốc an 
sinh” cho F0, máy đo nồng độ Oxy SPO2, Kit test nhanh COVID-19...); phối 
hợp Sở Y tế và các cơ quan liên quan xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình thực hiện (nếu có).

- Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan nhanh trong thời gian đến do nhu cầu đi 
lại của người dân gia tăng và nhu cầu tham gia các hoạt động vui xuân, đón Tết 
trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2022, nhất là trong bối cảnh số ca mắc biến 
chủng Omicron được dự đoán sẽ tiếp tục tăng; Trung tâm Chỉ huy Phòng chống 
dịch bệnh COVID-19 sẽ xin ý kiến Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh 
COVID-19 tỉnh về tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu có nguy cơ lây 
nhiễm cao từ nay đến sau Tết Nguyên Đán năm 2022 để hạn chế tối đa việc 
bùng phát các ổ dịch mới trong cộng đồng.

III. Giải quyết đề xuất, kiến nghị

1. Sở Y tế

- Chỉ đạo các cơ sở y tế (kể cả khu vực công lẫn khu vực tư) tăng cường 
quản lý đối với các trường hợp bệnh nhân thực hiện test nhanh tại cơ sở mình và 
có kết quả dương tính theo đúng quy định, đảm bảo bệnh nhân được cách ly kịp 
thời, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng do lơ là trong công tác quản lý.

- Khẩn trương thực hiện việc mua sắm, phân bổ xe cứu thương phục vụ vận 
chuyển bệnh nhân cho các địa phương theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế xem xét điều chỉnh, bổ 
sung Hướng dẫn số 2361/HD-SGD&ĐT ngày 05/11/2021 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 và các văn bản chuyên ngành liên quan phù 
hợp với hướng dẫn mới của Bộ Y tế tại Công văn số 11042/BYT-DP ngày 
29/12/2021.

Trên đây là kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 
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COVID-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với UBND 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 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.

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

[daky]
    

Võ Văn Viên
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