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THÔNG BÁO 

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

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

tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 17 tháng 7 năm 2021 

 

Chiều ngày 17 tháng 7 năm 2021, đồng chí Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND 

thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố (Ban chỉ 

đạo) chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có đồng chí 

Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và đồng 

chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí 

thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo và các 

điểm cầu là một số sở, ngành, 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, kiến nghị của các đơn vị liên quan và ý kiến 

của các đồng chí Lãnh đạo Thành ủy, đồng chí Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND 

thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau: 

1. UBND các quận, huyện: 

a) Tiếp tục tuyên truyền đến người dân hiểu và thực hiện Chỉ thị số 16/CT-

TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch COVID-19 (Chỉ thị số 16/CT-TTg) tại địa bàn 04 phường của 3 

quận đã thiết lập một cách nghiêm túc, với mục tiêu là giãn cách, hạn chế người 

dân ra ngoài để tiến hành xét nghiệm, phát hiện, khóa chặt, cắt đứt chuỗi lây nhiễm. 

Nhanh chóng dập dịch, đánh giá và có giải pháp nới lỏng thực hiện Chỉ thị số 

16/CT-TTg tại các phường nói trên khi đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất.  

b) Đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo Kế hoạch số 

134/KH-UBND ngày 17/7/2021 của UBND thành phố về xét nghiệm SARS-CoV-2 

cho đại diện các hộ gia đình trên địa bàn thành phố (Kế hoạch 134/KH-UBND), 

nhất là tại 04 phường đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. 

Khi tổ chức lấy mẫu, các địa phương lưu ý bảo đảm công tác an toàn phòng, chống 

lây nhiễm chéo, điều kiện cơ sở vật chất tại địa điểm lấy mẫu trong bối cảnh thời 

tiết nắng nóng và cải thiện nhanh hơn việc chuyển mẫu về CDC Đà Nẵng.  

c) Đảm bảo việc cung cấp lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác 

cho người dân trong khu vực giãn cách, khu vực cách ly y tế; trong đó lưu ý ngay 

việc hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. 

d) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng thiết lập và đưa vào hoạt động 

các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn quản lý.  

2. Sở Y tế: 

a) Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các đơn vị chức năng liên 

quan khẩn trương tổ chức triển khai Kế hoạch 134/KH-UBND; trên cơ sở kết quả 

xét nghiệm, đánh giá tình hình dịch và đề xuất kế hoạch xét nghiệm cũng như các 

biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp trong giai đoạn tiếp theo. Điều 
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chuyển bổ sung lực lượng y tế cho các địa phương đang là điểm nóng của công tác 

phòng, chống dịch để đảm bảo thực thi nhiệm vụ.  

b) Cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Y tế về việc tổ chức thí điểm cách ly 

F1 tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Giao Sở Y tế chủ trì, phối 

hợp với UBND quận Ngũ Hành Sơn và các đơn vị chức năng liên quan xây dựng 

kế hoạch, quy định, hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thí điểm, báo cáo UBND thành 

phố, Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.  

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương tổ chức thực hiện việc 

hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn do dịch COVID-19 theo quy định, báo cáo 

công tác triển khai với Ban chỉ đạo trong cuộc họp tới.  

4. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng: 

a) Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp; phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo Ban trong chỉ đạo, quản lý, kiểm tra việc phòng, 

chống dịch COVID-19 tại từng khu công nghiệp.    

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng kịch bản ứng phó, phân công  

nhiệm cụ thể của Ban Quản lý, chính quyền, các cơ quan chức năng khi phát hiện 

ca nhiễm SARS-CoV-2 có liên quan đến các doanh nghiệp trong các khu công 

nghiệp, khu công nghệ cao thành phố, báo cáo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó 

Trưởng Ban chỉ đạo Lê Quang Nam xem xét, chỉ đạo. 

c) Làm việc và đề nghị các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp có sử 

dụng nhiều lao động hiện đang lưu trú tại Quảng Nam để triển khai phương án phù 

hợp (có thể bố trí người lao động tạm lưu trú lại thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 

cao điểm phòng, chống dịch hiện nay), hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp và việc làm của người lao động Quảng Nam. 

5. Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng thành phố đảm bảo bố trí đủ quân số thực hiện nhiệm vụ tại các chốt 

kiểm soát ra, vào thành phố theo quy định và yêu cầu công tác phòng, chống dịch.  

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

phố, Trưởng 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);  

- CT UBND TP, TB BCĐ PCD TP (báo cáo); 

- Các PCT UBND TP; 

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

- Các quận ủy, huyện ủy; 

- Các thành viên BCĐ PCD COVID-19 TP; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, KGVX.  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Phan Văn Sơn 
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