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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 10 tháng 9 năm 2021 

 

Chiều ngày 10 tháng 9 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 đồng chí Nguyễn 

Văn Quảng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đồng chí Lương 

Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư 

Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, 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; kiến nghị của các đơn vị liên quan; ý 

kiến phát biểu của lãnh đạo Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban 

Chỉ đạo Lê Trung Chinh kết luận như sau: 

1. UBND các quận, huyện: 

a) Chủ động, kịp thời, thần tốc triển khai công tác truy vết, khoanh vùng, 

cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với F1 và các F liên quan ngay 

khi phát sinh các ca nhiễm COVID-19.  

b) Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch để giữ vững và 

mở rộng vùng xanh trên địa bàn các quận, huyện.  

c) Theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy định tự cách ly, 

theo dõi sức khỏe tại nhà, không được ra khỏi nhà đối với các trường hợp sau 

khi hoàn thành cách ly y tế tập trung; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại nhà; hạn 

chế tối đa khả năng lây nhiễm ra cộng đồng trong trường hợp phát sinh ca nhiễm 

COVID-19 của các đối tượng này.  

d) Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện việc giãn cách 

và các quy định trong tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; khi phát 

giấy mời hoặc tin nhắn mời người dân đi tiêm chủng thì đồng thời phát mẫu cam 

kết để người dân chuẩn bị đến địa điểm tiêm chủng, chủ động giảm thiểu các 

yếu tố tập trung đông người.  

2. Sở Y tế: 

a) Khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc tổ chức lấy mẫu xét 

nghiệm SARS-CoV-2 với tần suất theo quy định đối với các đối tượng tự cách 

ly, theo dõi sức khỏe tại nhà sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung, đảm bảo 

yêu cầu và hiệu quả phòng, chống dịch. 
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b) Chủ động kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo số 

lượng vắc xin được phân bổ, không để trống thời gian trong tổ chức tiêm chủng; 

phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các địa phương tổ chức tuyên 

truyền, thông tin đầy đủ, cụ thể các hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế về công 

tác tiêm chủng để người dân hiểu rõ, thực hiện.  

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, 

đánh giá công tác tổ chức cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung, khẩn trương 

khắc phục, xử lý các tồn tại, hạn chế (nếu có), không để xảy ra lây nhiễm chéo, 

nguy cơ phát sinh ca bệnh ngay tại các cơ sở cách ly y tế tập trung; trước mắt, 

khẩn trương tổ chức kiểm tra tại cơ sở cách ly - khách sạn Quốc Cường, quận 

Hải Châu.  

3. Thống nhất với đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông liên quan đến 

việc tiếp tục triển khai Giấy đi đường QRCode; giao Sở Thông tin và Truyền 

thông khẩn trương có văn bản và hướng dẫn cụ thể để các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có thẩm quyền duyệt, cấp Giấy đi đường QRCode cho người dân được 

thuận lợi, nhanh chóng.  

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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