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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 11 tháng 9 năm 2021 

 

Chiều ngày 11 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. Các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch đồng thời với công tác phòng chống cơn bão số 5; tăng cường công 

tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố tại các chốt kiểm soát ở 

các đầu mối giao thông đường bộ, đường biển và đường sông; UBND các quận, 

huyện quan tâm xử lý môi trường sau bão, đặc biệt là tại các khu vực ven biển. 

2. Sở Y tế thực hiện điều chỉnh kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng 

phù hợp với tình hình mưa, bão số 5, thông báo người dân biết rõ. 

3. Sở Công Thương đề xuất phương án mở lại các chợ truyền thống do Sở 

quản lý, đặc biệt là hoạt động Chợ Đầu mối bảo đảm phòng, chống dịch. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất phương án mở lại hoạt 

động của Cảng cá Âu thuyền Thọ Quang bảo đảm công tác phòng, chống dịch. 

5. Sở Giao thông vận tải xem xét tăng số lượng người và phương tiện được 

cấp phép để phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu đến các điểm bán hàng, siêu 

thị, tạp hóa…bảo đảm nguồn cung ứng hàng hóa cho người dân. 

6. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương rà 

soát các đối tượng được hỗ trợ theo Kế hoạch 135/KH-UBND ngày 19/7/2021 

của UBND thành phố, lưu ý các đối tượng là hộ kinh doanh cá thể ngừng kinh 

doanh trên 15 ngày và người lao động ngừng việc.  

7. Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng kiểm 

tra công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp; phối hợp với Sở Tài 
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nguyên và Môi trường, UBND quận Liên Chiểu khẩn trương tiến hành kiểm tra 

phản ánh của người dân về tình trạng xả nước thải ra môi trường chưa qua xử lý 

từ khu công nghiệp Hoà Khánh, xử lý nghiêm theo quy định nếu vi phạm. 

8. Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên 

quan, trên cơ sở rà soát, đánh giá kết quả 7 ngày thực hiện Quyết định 2905/QĐ-

UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố, đề xuất một số hoạt 

động và biện pháp trong thời gian tới phù hợp. 

9. Từ ngày 12/9/2021, thống nhất cho phép mở các hoạt động sau đây: 

a) Dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa xe gắn máy, xe ô tô: Giao 

UBND các quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện, bảo đảm an 

toàn phòng, chống dịch theo quy định. 

b) Hoạt động của các nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm, cơ sở phát hành 

xuất bản phẩm: Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở 

Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai khai thực hiện, bảo đảm an toàn 

phòng, chống dịch theo quy định. 

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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