
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

          
  Số:          /UBND-KGVX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Quảng Nam, ngày        tháng        năm 2021

       V/v triển khai thực hiện Công điện số 
   1102/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
   và Chỉ thị số 14-CT/TU của BTV Tỉnh uỷ

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên 
toàn quốc và Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình 
mới; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện một cách triệt để, 

nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-
19, Bộ Y tế và các văn bản của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, phải ưu tiên cao nhất 
cho công tác phòng, chống dịch bệnh.  

- Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 
phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch của cơ 
quan, đơn vị, địa phương mình; tập trung huy động cả hệ thống chính trị, tạo sự 
đồng thuận trong Nhân dân, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch 
bệnh với tinh thần "chống dịch như chống giặc" và phương châm “4 tại chỗ + 
5K + vắc-xin + công nghệ" nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là 
trên hết, trước hết; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định trong phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động bảo đảm nhân lực, cơ sở vật 
chất theo phương châm “4 tại chỗ” để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh, nhất là tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội; ưu tiên nguồn lực, tăng 
cường tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi chưa cần thiết, các khoản 
chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, sử dụng tiết kiệm quỹ dự phòng ngân sách, quỹ dự 
trữ tài chính để tập trung cho phòng, chống dịch; có phương án và sẵn sàng về nhân 
lực, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thường 
xuyên tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở mọi người dân thực hiện nghiêm túc các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; tăng cường hiệu quả 
hoạt động của Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng 
đồng ở tất cả các thôn/khu dân cư/khối phố nhằm theo dõi, kiểm soát chặt chẽ 
người ra, vào địa bàn; giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà, nơi lưu trú của 
công dân.
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- Lãnh đạo các  địa phương thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, 

phản ánh của người dân; kịp thời hướng dẫn, cổ vũ, động viên để Nhân dân biết, 
hiểu, đồng cảm, tin tưởng, tự giác thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp 
phòng, chống dịch; tổ chức gặp gỡ, tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc cho doanh nghiệp tại địa phương mình; lắng nghe phản ánh, kiến 
nghị của doanh nghiệp, người dân và căn cứ tình hình thực tế, hướng dẫn, tổ 
chức sản xuất, kinh doanh an toàn. 

2. Giao Sở Y tế:
- Rà soát, tổng hợp, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện có 

hiệu quả các phương án phòng, chống dịch theo từng cấp độ dịch bệnh trên địa 
bàn tỉnh (nguy cơ cao, nguy cơ, nguy cơ thấp theo từng địa bàn khu dân cư, thôn, 
tổ dân phố, xã, phường, thị trấn...). Khẩn trương triển khai xây dựng kịch bản cao 
nhất “đặc biệt" khi dịch bệnh bùng phát, không để bất ngờ, bị động; sẵn sàng kích 
hoạt các bệnh viện dã chiến theo kế hoạch; tham mưu UBND tỉnh triển khai thực 
hiện có hiệu quả các phương án phòng, chống dịch trong mọi tình huống.

- Tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 
theo Kế hoạch số 4568/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh, đảm bảo 
đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch, không để vắc-
xin hết hạn, chú trọng bảo quản vắc-xin và nâng cao năng lực tiêm phòng. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn (kể cả tư nhân) chủ động 
triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong từng khoa, 
phòng, từng khâu của quy trình khám, chữa bệnh; kiểm soát bảo đảm an toàn 
dịch tễ, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng, chống dịch Covid-19, không để 
xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám, chữa bệnh và lực lượng tham gia 
phòng, chống dịch. Xây dựng phương án, kịch bản dự trữ nguồn sinh phẩm và 
vật tư phục vụ xét nghiệm, máy móc phục vụ điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-
19. Chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở điều trị, nhân lực bác sỹ, điều dưỡng và các trang 
thiết bị, vật tư y tế để đảm bảo việc phân tầng điều trị. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, Ban, ngành, địa phương liên 
quan tham mưu UBND tỉnh động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các địa 
phương, tổ chức, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu kinh 
tế và Khu công nghiệp tỉnh và các Sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu 
UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bình thường trong tình 
hình mới.

4. Sở Công Thương thường xuyên kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất - kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp thực hiện nghiêm 
Phương án Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh 
trong các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Phương án số 
115/PA-BCĐ ngày 21/8/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19). Cương quyết xử lý nghiêm các doanh nghiệp, nhất là ở các khu, 
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cụm công nghiệp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; quyết 
định ngừng sản xuất ngay đối với doanh nghiệp không có phương án phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 và để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng theo nguyên 
tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Tăng cường các biện pháp hỗ 
trợ doanh nghiệp thiết thực, hiệu quả; kịp thời đánh giá, sơ kết, tổng kết các mô hình 
như: “3 tại chỗ”, “3 cùng”, “1 cung đường, 2 điểm đến”, “doanh nghiệp 
xanh”… để rút kinh nghiệm, hoàn thiện và tổ chức thực hiện phù hợp với diễn biến 
tình hình. Có kế hoạch bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực 
phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, nhất là ở khu phong tỏa, cách ly.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị, địa phương liên quan, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt 
công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông 
tin, tuyên truyền, hướng dẫn để người dân nắm rõ chính sách hỗ trợ của Nhà 
nước, đẩy nhanh thực hiện việc hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh 
Covid-19, nhất là người lao động bị mất việc làm, người lao động tự do, người 
có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP 
ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và 
người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 
45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ người lao động 
không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù 
khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các 
đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; theo đó, xác định đúng đối tượng, 
điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục, giải ngân kinh phí hỗ trợ kịp thời theo hướng 
rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính với tinh thần xác định rõ đối 
tượng đến đâu thì hỗ trợ ngay đến đó.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan thường trực Ban Chỉ 
huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tham mưu UBND tỉnh xây 
dựng Phương án sẵn sàng ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết 
trong mùa mưa bão năm 2021, nhất là phương án dự trữ lương thực, thực phẩm 
tại chỗ đảm bảo phục vụ người dân khi xảy ra thiên tai và Phương án sơ tán 
người dân phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; hướng dẫn 
các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể với phương châm “4 tại chỗ” khi bị 
thiệt hại kép: bão, lũ và dịch bệnh Covid-19.

7. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan tăng 
cường hiệu quả hoạt động, đảm bảo các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh 
Covid 19 trên địa bàn tỉnh hoạt động 24/24 với quyết tâm ngăn chặn triệt để dịch 
bệnh lây lan ra cộng đồng. Tiếp tục nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính 
trị, trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là phòng ngừa, ngăn chặn các phản ứng cực 
đoan, thông tin thiếu khách quan, không đúng sự thật; đẩy mạnh đấu tranh, trấn 
áp, xử lý nghiêm các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm tài sản, các trường 
hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh, thiên tai để trục lợi, gây mất an ninh trật tự.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên tuần tra, kiểm soát, 
siết chặt hơn nữa việc qua, lại các Chốt kiểm soát trên toàn tuyến biên giới.
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9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khảo sát thành lập thêm các khu cách ly tập 

trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, đảm bảo các điều kiện vận 
hành kịp thời cuối tháng 8/2021; thường xuyên kiểm tra, giám sát và có chế tài 
xử lý nghiêm các khu cách ly tập trung vi phạm quy định trong phòng, chống 
dịch, không để xảy ra tình trạng "chặt ngoài lỏng trong”, không để lây nhiễm 
chéo trong khu cách ly tập trung.

10. Sở Thông tin và Truyền thông: phát huy vai trò quan trọng của toàn 
bộ hệ thống truyền thông, nhất là mạng lưới thông tin cơ sở; chú trọng thông tin, 
tuyên truyền về mục tiêu phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, 
tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết; tăng cường công tác truyền thông, 
bảo đảm thống nhất, kịp thời, chính xác; tăng số lượng, tần suất thông tin về các 
kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự chung tay của cả cộng đồng trong công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

11. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố đánh giá tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19 ở từng 
địa phương; hướng dẫn các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo điều kiện tổ chức khai giảng và học 
trực tiếp tại các địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh. Trường hợp địa phương có 
tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp; hướng dẫn các đơn vị, trường học xây 
dựng kế hoạch triển khai phương án tổ chức khai giảng năm học mới bằng hình 
thức trực tuyến và kế hoạch dạy học trực tuyến trong năm học 2021-2022.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố 
khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ Quốc gia PC dịch bệnh Covid-19;
- VPCP;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ cấp tỉnh PC dịch Covid-19;
- Báo Q.Nam, Đài PTTH Q.Nam,
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NC, KGVX. 
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