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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND thành phố,  

Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố  

tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 02 tháng 7 năm 2021 

 

Chiều ngày 02 tháng 7 năm 2021, đồng chí Lê Trung Chinh, Chủ tịch 

UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 

thành phố chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-

19 thành phố Đà Nẵng (Ban Chỉ đạo). Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban 

Chỉ đạo và các điểm cầu là một số sở, ngành và UBND các quận, huyện. 

Sau khi nghe báo cáo về tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 tại các địa phương, đơn vị và kiến nghị của các đơn vị liên quan, 

Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Lê Trung Chinh kết luận như 

sau: 

1. Biểu dương các sở, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là UBND quận 

Thanh Khê đã chủ động, kịp thời triển khai các biện pháp khoanh vùng, truy vết, 

xét nghiệm, kiểm soát tình hình đối với các ca mới phát sinh. Trong thời gian 

tới, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện kiểm soát, phòng, 

chống dịch bệnh một cách đồng bộ, chặt chẽ từ bên ngoài đến bên trong từng địa 

bàn, cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, với trách nhiệm ngườiđứng đầu trong 

công tác kiểm tra, quản lý người đến, về Đà Nẵng từ địa phương có dịch theo 

Công văn số 4106/UBND-KGVX ngày 02/7/2021, không để dịch bệnh xâm 

nhập, lây lan rộng trên địa bàn. 

2.UBND quận Thanh Khê: 

a) Chủ động rà soát, đánh giá để triển khai các biện pháp phù hợp với diễn 

biến dịch tại các khu vực phong toả và các khu vực có các F liên quan, bảo đảm 

hiệu quả phòng chống dịch. 

b) Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức xét nghiệm SARS-

CoV-2 cho các đối tượng tại khu vực có liên quan đến bệnh nhân L.T.H 

(phường Chính Gián) với tần suất 3 ngày/lần. 

3. UBND quận Liên Chiểu chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, sắp xếp, bố 

trí lại các phòng, các trường hợp đang cách ly trong khu cách ly Ký túc xá phía 

Tây thành phố, đảm bảo thực hiện hợp lý, hiệu quả trong công tác cách ly y tế 

tập trung theo quy định; đồng thời làm sạch và chuẩn bị chỗ mới cho cách ly các 

trường hợp mới. 

4. Thống nhất đề xuất của UBND huyện Hòa Vang và Công an thành phố 

về tổ chức các chốt trên địa bàn huyện. Giao 2 đơn vị phối hợp, xử lý; trường 

hợp cần thiết, đề xuất UBND thành phố điều chỉnh cho phù hợp với thực tế địa 

phương và hiệu quả công việc được giao.  
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5. Sở Y tế: Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng tại khu 

vực có liên quan đến bệnh nhân L.T.H (phường Chính Gián) với tần suất 3 

ngày/lần. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn 

bị chu đáo công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo kế hoạch đề 

ra đảm bảo an toàn và hiệu quả. Đối với các thí sinh đang ở trong các vùng cách 

ly y tế hoặc đang cách ly tại các khu cách ly tập trung mà chưa đủ thời gian cách 

ly theo quy định (21 ngày) thì hướng dẫn đến điểm thi riêng đã bố trí dành cho 

các thí sinh thuộc diện F theo kế hoạch đã duyệt. 

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan: 

a) Trên cơ sở Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về 

một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; các văn bản, hướng dẫn liên quan và đối tượng 

được hỗ trợ của thành phố theo điểm 7a Thông báo này, khẩn trương tham mưu 

UBND về Kế hoạch tổ chức thực hiện theo quy định (Đối tượng nào rõ rồi, tổ 

chức thực hiện việc hỗ trợ ngay, không chờ hướng dẫn). Trường hợp qua rà soát 

đối tượng quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ 

và đối tượng đã chỉ đạo của thành phố, nếu cần thiết phải hỗ trợ thì khẩn trương 

lập Tờ trình riêng, báo báo UBND thành phố xem xét, quyết định. 

b) Khẩn trương rà soát, bổ sung các đối tượng theo nội dung chỉ đạo của 

lãnh đạo thành phố, tham mưu UBND thành phố Tờ trình HĐND thành phố về 

việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo quy định của 

thành phố. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành 

phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo, Văn phòng UBND thành phố thông báo để các cơ 

quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TTTU, TT HĐND TP (để báo cáo); 

- Các PCT UBND TP; 

- Các Ban tham mưu giúp việc TU, VP TU; 

- Các quận ủy, huyện ủy; 

- Các thành viên BCĐ phòng, chống dịch   

   COVID-19 TP; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, KGVX.  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phan Văn Sơn 
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