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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố,  

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

tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 03 tháng 7 năm 2021 
 

Chiều ngày 03 tháng 7 năm 2021, đồng chí Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch 

UBND thành phố, Phó 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, Phó 

Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Lê Quang Nam kết luận như 

sau: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị 

liên quan nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động hơn nữa 

trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, và tại các 

cơ quan, đơn vị. 

2. UBND các quận, huyện tiếp tục động viên người dân phát huy tinh thần 

“mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch” để giám sát chặt chẽ vòng 

trong tại từng địa bàn khu dân cư; đồng thời tăng cường công tác kiểm soát các 

đường mòn lối mở, không để lọt đối tượng xâm nhập trái phép, trốn khai báo y tế 

vào thành phố. 

3. Biểu dương các lực lượng tại các chốt kiểm soát ra vào thành phố và các 

địa phương, đơn vị liên quan đã nỗ lực nhằm kiểm soát chặt chẽ vòng ngoài, đặc 

biệt là chốt kiểm soát trên địa bàn quận Liên Chiểu đã kịp thời phát hiện, xử lý 

trường hợp có nguy cơ cao, không để vào thành phố (đã được ghi nhận dương tính 

với SARS-CoV-2 tại Quảng Ngãi vào rạng sáng ngày 3/7/2021).  

4. Thống nhất với đề xuất của Công an thành phố về việc triển khai các biện 

pháp kiểm soát các đối tượng nhập cảnh trái phép đang được cách ly tại cơ sở cách 

ly tập trung của thành phố; giao Công an thành phố tham mưu, đề xuất cụ thể các 

giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho lực lượng giám sát cũng như các đối 

tượng đang tạm giữ. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành 

phố, Phó 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 
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