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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 
 

Số:  11 /CT-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Quảng Nam ngày  28  tháng  3 năm 2020 

 

CHỈ THỊ 

Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID - 19 
 

 

Trong hơn 2 tháng qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể 

từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID - 19 trên địa bàn Quảng Nam và đạt nhiều kết quả: số 

ca bệnh dương tính xâm nhập từ du khách nước ngoài được phát hiện, cách ly, 

điều trị tích cực; những trường hợp tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với ca bệnh 

được cách ly tập trung và kiểm soát y tế chặt chẽ, đến nay tất cả trường hợp này 

đều có kết quả âm tính và đa số đã hoàn thành thời gian cách ly; người nhập 

cảnh từ ngày 01/3 được các ngành chức năng và các địa phương rà soát, lên 

danh sách để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm; người nhập cảnh sau ngày 08/3 

được xử lý cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát y tế chặt chẽ; các khu cách ly 

tập trung, khu lưu trú an toàn cho du khách nước ngoài được phục vụ chu đáo, 

thân thiện, đáp ứng yêu cầu cách ly y tế và được du khách quốc tế ghi nhận, 

đánh giá cao. 

Tuy nhiên, dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường trên phạm 

vi cả nước, số ca mắc tăng lên hàng ngày, đã có hiện tượng lây nhiễm trong cán 

bộ y tế, lây nhiễm trong cộng đồng, gây lo lắng trong nhân dân. Nhằm tập trung 

triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, ngăn chặn, 

khống chế, không để dịch bệnh lây lan, chủ động ứng phó trong mọi tình huống, 

bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại 

Thông báo số 172-TB/TW ngày 21/3/2020 và Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 

số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:  

1. Các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và toàn thể nhân 

dân tiếp tục quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc" và phương châm 

"4 tại chỗ", tích cực, quyết liệt, sâu sát hơn nữa, tuyệt đối không lơ là, chủ quan 

tại bất cứ địa bàn nào, cơ quan nào. Thực hiện rà soát, phát hiện sớm nguồn lây 

nhiễm, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để, kiên quyết 

không để xảy ra trường hợp dịch lây lan trong cộng đồng trên địa bàn Quảng 

Nam.  

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức ra quân xử lý nghiêm túc, 

triệt để việc tạm đình chỉ, tạm dừng một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ để 

phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 

17/3/2020; Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 27/3/2020; Quyết định số 

864/QĐ-UBND ngày 28/3/2020; Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 28/3/2020 

và các Quyết định khác khi cần thiết sẽ ban hành của UBND tỉnh. Đồng chí Bí 



2 

 

thư huyện ủy, thành ủy, thị ủy trực tiếp lãnh đạo chính quyền, huy động sự tham 

gia của cả hệ thống chính trị (với lực lượng nòng cốt là công an xã, phường, thị 

trấn phối hợp với các tổ chức mặt trận, đoàn thể) để phổ biến, tuyên truyền, 

hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; 

tăng cường việc giám sát cách ly tại gia đình, hạn chế tối đa việc giao tiếp của 

các đối tượng bị đề nghị cách ly; quản lý chặt chẽ các đối tượng tạm trú, tạm 

vắng, chấn chỉnh nghiêm việc không khai báo, khai báo không trung thực, đầy 

đủ; triển khai thực hiện nhanh chóng, nghiêm túc việc khai báo y tế toàn dân 

trên địa bàn. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách 

nhiệm quán xuyến toàn bộ công việc, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, sát 

tình hình thực tế tại địa phương, thường xuyên báo cáo với đồng chí Bí thư 

huyện ủy, thị ủy, thành ủy; kịp thời xin ý kiến cấp trên để xử lý, giải quyết khi 

có tình hình phức tạp hoặc vượt thẩm quyền. 

3. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan đầu mối, quản lý, điều hành 

hoạt động, điều phối lực lượng, điều chuyển người cách ly tại các khu cách ly 

tập trung trên địa bàn toàn tỉnh; sớm có phương án tiếp nhận và qui chế hoạt 

động, đảm bảo các điều kiện cần thiết để vận hành các khu cách ly tập trung của 

tỉnh (Trung tâm Huấn luyện e885, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V, 

Trường Đại học Quảng Nam, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam) 

và chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận, 

quản lý, điều hành các khu cách ly tập trung cấp huyện, chuẩn bị sẵn sàng để 

tiếp nhận, đưa vào cách ly tập trung người nhập cảnh hoặc người tại địa phương 

với số lượng lớn, thành phần đa dạng, phức tạp.   

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các 

huyện Nam Giang, Tây Giang và các đơn vị, địa phương liên quan kiểm soát 

chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh; khóa 

chặt các đường mòn, lối mở; phối hợp với các ngành chức năng và địa phương 

liên quan trong việc tiếp nhận, phân loại, thực hiện cách ly tập trung đối với 

người Việt Nam sinh sống, làm ăn tại Lào, Thái Lan trở về nước qua cửa khẩu 

Nam Giang, Tây Giang hoặc vượt biên về nước trái phép bị bắt giữ. 

5. Công an tỉnh có phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly 

tập trung; phương án đấu tranh với lực lượng phản động, thù địch, lợi dụng dịch 

bệnh COVID-19 cài cắm người về nước qua các cửa khẩu hoặc vượt biên; chỉ 

đạo Công an các địa phương phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh ngăn 

chặn các đối tượng lợi dụng dịch bệnh COVID-19 khai thác lâm sản, khoáng sản 

trái phép; kích động đối đầu giữa công nhân nghỉ việc với chủ doanh nghiệp; 

tung tin giả, xuyên tạc để làm rối loạn xã hội. Tích cực đấu tranh phòng chống 

tội phạm, nhất là cờ bạc, ma túy, trộm cướp, mại dâm, cho vay nặng lãi, băng 

nhóm xã hội đen...trong tình hình hiện nay.  

6. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương xây 

dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh, dự lường đến những tình 
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huống xấu nhất, không để bị động, bất ngờ. Khẩn trương lắp đặt, đưa hệ thống 

xét nghiệm dịch bệnh COVID-19 vào hoạt động sớm nhất, đáp ứng yêu cầu 

phòng, chống dịch trong tình hình mới, sẵn sàng các điều kiện thiết yếu cho việc 

xét nghiệm số lượng lớn và có kết quả nhanh. Quán triệt, triển khai thực hiện 

nghiêm ngặt các biện pháp bảo hộ, không để lây nhiễm cho nhân viên y tế, nhân 

viên phục vụ tại các khu cách ly tập trung, các cơ sở y tế cách ly, điều trị bệnh 

COVID-19 trong toàn hệ thống. Đảm bảo đầy đủ phương tiện, vật tư, trang thiết 

bị, thuốc men phục đợt cao điểm phòng chống dịch.  

7. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh xây dựng phần mềm quản lý người bị cách ly tại các khu cách ly tập trung; 

nghiên cứu đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hội họp để 

tránh tập trung đông người. Vận hành hiệu quả, sinh động Trang tin điện tử 

phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam để số lượng người truy cập và 

tương tác ngày càng nhiều. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, Ban, 

ngành liên quan và các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin không 

đúng sự thật, lợi dụng dịch COVID - 19 để trục lợi bất chính. 

        8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp, hướng dẫn các địa phương 

trong việc kiểm tra, chấn chỉnh, xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm sinh 

hoạt, kinh doanh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch buộc phải tạm dừng 

theo các Quyết định của UBND cấp tỉnh, cấp huyện.  

        9. Sở Công Thương chủ động làm việc với các doanh nghiệp có kế hoạch 

đảm bảo hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân trong đợt cao điểm 

phòng, chống COVID - 19, không để trình trạng khan hiếm hàng hóa gây hoang 

mang, lo lắng trong cộng đồng. Tổ chức kiểm tra đột xuất và nhắc nhở các Ban 

quản lý chợ yêu cầu tiểu thương buôn bán và người giao dịch, mua bán hàng 

phải đeo khẩu trang khi đến chợ. Yêu cầu các siêu thị, trung tâm thương mại 

nhắc người mua đeo khẩu trang và giới hạn số lượng người nhất định trong thời 

gian cao điểm. 

       10. Văn phòng UBND tỉnh bố trí các cuộc họp đảm bảo yêu cầu phòng, 

chống dịch bệnh COVID - 19 về khoảng cách, vị trí ngồi, đeo khẩu trang, số 

lượng người phù hợp nhưng không quá 20 người trong phòng, mở cửa thông 

thoáng, không sử dụng điều hòa (trừ trường hợp cần thiết). Phối hợp với Sở 

Thông tin và truyền thông triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các 

cuộc họp từ cấp tỉnh đến cấp xã, tránh tụ tập đông người. Các Sở, Ban, ngành 

thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tương tự như trên, 

phù hợp với thực tế tại đơn vị, địa phương mình. 

       11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn 

thể chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo Mặt trân, Hội, đoàn thể các cấp tăng cường 

phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp vận động nhân dân, cơ sở tôn giáo chủ 

động, tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh; chấp hành chỉ đạo 
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của chính quyền; tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân ủng 

hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19.  

        12. Tỉnh đoàn chỉ đạo các Huyện đoàn, Thị đoàn, Thành đoàn tiếp tục phát 

huy vai trò thanh niên xung kích, tình nguyện, tích cực hỗ trợ chính quyền các 

cấp và nhân dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19. 

       Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương khẩn trương phối hợp triển khai 

thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này./. 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, TH, KTN, KTTH, NC, KGVX. 
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CHỦ TỊCH 
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