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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí A Viết Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
tại cuộc họp bàn biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện

 

Chiều ngày 19/6/2021, tại Phòng họp số 03, đồng chí A Viết Sơn, Phó Bí 
thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 chủ trì cuộc họp bàn biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19. Tham dự cuộc họp có đồng chí Tơ Ngôl Với, UVTV, Phó Chủ 
tịch UBND huyện; lãnh đạo các ngành, đơn vị: Trung tâm Y tế, Công an huyện, 
Ban Chỉ huy Quân sự, Văn phòng HĐND&UBND huyện, UBND thị trấn Thạnh 
Mỹ, xã Cà Dy, Tà Bhing, Tà Pơơ. 

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện báo cáo tình hình dịch bệnh 
COVID-19 và kiến nghị, đề xuất các nội dung liên quan; ý kiến tham gia phát biểu 
thành viên dự họp; ý kiến phát biểu của đồng chí Tơ Ngôl Với, UVTV, Phó Chủ 
tịch UBND huyện; đồng chí A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ 
đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 kết luận:

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố 
Đà Nẵng diễn biến hết sức phức tạp. Để chủ động công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn, UBND huyện đã có Công văn chỉ đạo số 551/UBND-
KGVX ngày 19/6/20201 về triển khai một số biện pháp để thực hện các quy định 
về phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 
phương triển khai thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 3688/UBND-
KGXV ngày 19/6/2021 về tăng cường quản lý, cách ly y tế đối với người từ vùng 
dịch về Quảng Nam để phòng, chống dịch Covid-19 (văn bản có gửi trên nhóm 
zalo trao đổi thông tin nội bộ và hệ thống Qoffice) và Công văn chỉ đạo số 
551/UBND-KGVX ngày 19/6/20201 của UBND huyện về triển khai một số biện 
pháp để thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

2. Giao UBND các xã, thị trấn truy vết, lập danh sách các trường hợp từ 
Thành phố HCM và Đà Nẵng đến/ở/về đang ở địa phương, lấy mốc thời gian từ 
ngày 10/6/2021 đến nay chưa qua 14 ngày để ra quyết định tiến hành cách ly tại 
nhà (trừ trường hợp liên quan đến yếu tốt dịch tễ bắt buộc phải cách ly tập trung) 
theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định 1455/QĐ-UBND ngày 
31/5/2021 ban hành Quy định quản lý người từ các địa phương có dịch bệnh 
Covid-19 trong cộng đồng đến Quảng Nam và Công văn số 3035/UBND-KGVX 
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ngày 22/5/2021về hướng dẫn tạm thời xác định đối tượng cách ly y tế, lấy mẫu xét 
nghiệm SARS-CoV-2.

3. Yêu cầu không tụ tập xem bóng đá đông người, để thực hiện phòng, 
chống dịch Covid-19. Giao UBND các xã, thị trấn thông báo đến các quán cafe, 
giải trí trên địa bàn quản lý. Giao Công an huyện phối hợp với UBND các xã, thị 
trấn chỉ đạo Công an các xã, thị trấn và các lực lượng liên quan của xã phối hợp 
kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành, vi phạm theo quy định; 
tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định “không đeo khẩu trang” 
khi ra đường và tại nơi công cộng theo quy định.

4. Tiếp tục thực hiện tạm dừng một số hoạt động phòng, chống dịch Covid-
19 theo Quyết định 491/QĐ-UBND ngày 03/5/2021 và các hoạt động siết chặt, 
không tụ tập đông người theo khoản 4, Thông báo số 27/TB-UBND ngày 4/5/2021 
về kết luận của đồng chí A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ 
đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Khuyến cáo không tổ chức 
đám cưới, đảm hỏi, tân gia v.v… đông người trong dịp này, đặc biệt là những 
trường hợp từ Đà Nẵng và các địa phương có vùng dịch lên.

5. Yêu cầu các chủ cơ sở lưu trú (khác sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, v.v…) không 
tiếp nhận khách đến/ở từ các vùng dịch, chịu trách nhiệm theo quy định của pháp 
luật nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh. Đối với khách đến lưu trú phải thực hiện khai 
báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

6. Công an huyện tăng cường chỉ đạo kiểm tra các nội dung nêu trên và tăng 
cường công tác quản lý tạm trú, tạm vắng tại cơ sở để kịp thời phát hiện, xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm.

7. Tăng cường công tác kiểm soát lượng người, ra vào Chợ Thạnh Mỹ và 
các đầu mối cung cấp hàng hóa trên địa bàn. Các đầu mối cung cấp hàng hóa từ 
Đà Nẵng lên, nhất là tại Chợ Thạnh Mỹ và Chà Val (phương tiện không được 
vào địa bàn khi lái xe, phụ xe và người đi cùng trong xe chưa có Giấy chứng 
nhận xét nghiệm Covid âm tính trong 72h ) mà thực hiện chuyển giao hàng giữ 
chủ hàng và đầu mối tại Chốt kiểm soát thôn Hoa, trong quá trình giao nhận hàng 
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các đầu mối cung 
cấp hàng hóa từ các địa phương khác không nằm trong vùng dịch, thực hiện giao 
hàng bình thường. Giao UBND thị trấn Thạnh Mỹ thành lập Tổ kiểm soát lượng 
người ra, vào Chợ Thạnh Mỹ, thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế; tất cả trường hợp 
vào, ra Chợ bắt buộc phải đeo khẩu trang, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo 
khẩu trang theo quy định.

8. Trung tâm Văn hóa TT&THTH huyện: Tăng cường công tác tuyên 
truyền và tần suất tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống 
đài truyền thanh - truyền hình, tuyên truyền lưu động về công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 trên địa bàn. Cập nhật các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, 
UBND tỉnh, huyện, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 các cấp, các thông tin về 
tình hình dịch bệnh để xây dựng file âm thanh tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền 
và cung cấp file âm thanh tuyên truyền cho các xã, thị trấn để tuyên truyền đến các 
thôn.
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9. UBMTTQVN và các ngành đoàn thể huyện: Tăng cường chỉ đạo Mặt 
trận và các ngành đoàn thể cơ cở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, “đi từng gõ, gõ 
từng nhà”, vận động quần chúng nhân dân cùng với cấp ủy, chính quyền địa 
phương tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

10. Giao trung tâm Y tế huyện: Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 
17/6/2021 của BCĐ cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về ban hành 
“Phương án thực hiện các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 theo từng cấp độ phù hợp với tình thình thực tế trên tỉnh”, tham mưu 
BCĐ cấp huyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xây dựng Phương án thực hiện 
các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo từng cấp 
độ phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn huyện.

10. UBND các xã, thị trấn: Kích hoạt lại bộ máy hoạt động phòng, chống 
dịch Covid-19 ở cơ sở; phát huy vai trò các Tổ giám sát tuyên truyền, phòng 
chống Covid- 19 tại cộng đồng; tăng cường công tác tuyên tuyền “đi từng gõ, gõ 
từng nhà”, tuyên truyền qua loa kéo di động và các hình thức tuyên truyền khác, 
vận động nhân dân thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, 
tuyệt đối, không chủ quan lơ là. Đặc biệt, tăng cường quản lý các trường hợp cách 
ly tại nhà và các trường hợp từ các địa phương khác đến/ở/về tại địa phương.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương đề nghị UBND các xã, thị trấn chủ 
động thành lập các chốt kiểm soát, vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo 
kiểm soát phòng, chống chặt, hạ cây ươi. Thống nhất tịch thu và xử lý nghiêm các 
trường hợp thu mua, hái lượm ươi xanh, chỉ cho phép vào lượm ươi bay và có cam 
kết với chính quyền địa phương thôn, xã và các chủ rừng, không chặt, hạ cây ươi.

12. Giao ông Tơ Ngôl Với – UVBTV, PCT UBND huyện cùng với BCH 
Quân sự huyện, TTYT huyện làm việc với Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam – 
Cơ sở tại Nam Giang để tham mưu đề xuất BCĐ huyện xây dựng khu dự phòng 
cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

 13. Kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19: Sử dụng kinh 
phí dự phòng của địa phương, trường hợp vượt khả năng cân đối của các địa 
phương, báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) tổng hợp báo 
cáo cụ thể UBND huyện.

Trên đây là Kết luận của đồng chí A Viết Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ 
tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 tại cuộc họp; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ 
đạo triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Huyện ủy, HĐND, UBMTTQVN huyện;
- TT. UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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