
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

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

   
Số:             /UBND-KGVX Quảng Nam, ngày        tháng 8 năm 2021
V/v triển khai Công điện số 
1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 
của Thủ tướng Chính phủ

 Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 
1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 
5255/VPCP-KGVX ngày 31/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung 
nội dung Công điện số 1063/CĐ-TTg; Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo 
thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đã ban 
hành trong thời gian qua.

2. Đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-
TTg (thành phố Hội An; xã Tiên Hà, thôn Hội Lâm - xã Tiên Châu và thôn 3- xã 
Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước): phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương 
châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn. 
Tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ 
trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm “ai ở đâu ở đấy”. Tuyệt đối 
không để người dân di chuyển khỏi địa bàn cho đến khi hết giãn cách (trừ những 
trường hợp được chính quyền cho phép). 

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh, giữ 

vững thành quả chống dịch, không để dịch lây lan trên địa bàn mình phụ trách.
- Tích cực vận động, kêu gọi người dân địa phương mình ở thành phố Hồ 

Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các địa phương đang 
thực hiện giãn cách xã hội không được rời địa bàn, tiếp tục ở lại theo tinh thần 
giãn cách “ai ở đâu ở đấy”.

- Rà soát, tổ chức hỗ trợ cung cấp ngay, đủ lương thực, thực phẩm cho 
những lao động nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ. 

4. Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan
- Khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin nhanh, đúng đối tượng, an toàn, hiệu 

quả, không để vắc xin hết hạn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho, lựa 
chọn vắc xin, lợi dụng chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và các 
tiêu cực khác trong việc tiêm vắc xin; kịp thời khắc phục các tồn tại, xử lý/đề xuất 
cấp thẩm quyền xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm. Giám đốc Sở Y 
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tế chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiêm vắc xin trên địa 
bàn tỉnh.

- Tăng cường huy động đội ngũ y tế (nhất là lực lượng hồi sức cấp cứu), 
không phân biệt công, tư tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. 
Có biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, số lượng bác sỹ, điều dưỡng viên, 
kỹ thuật viên.

- Chú trọng chăm lo, động viên tinh thần, đảm bảo phương tiện phòng hộ, 
hỗ trợ vật chất đối với lực lượng y tế chống dịch; tổ chức tập huấn các nghiệp vụ 
đơn giản cho các lực lượng khác để tổ chức thực hiện đối với những việc không 
cần thiết phải có nhân viên y tế.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị y tế; không để 
xảy ra tiêu cực trong mua sắm; tổ chức tốt hệ thống, mạng lưới chăm sóc, điều trị 
người bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2 theo các tầng điều trị; tập trung và ưu tiên 
năng lực, nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh nhân tiến triễn 
nặng, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các Sở, ngành liên 
quan xây dựng phương án đảm bảo sản xuất, đời sống, an sinh xã hội, trật tự xã 
hội theo các kịch bản dịch bệnh; sẵn sàng cho tình huống dịch bệnh diễn biến xấu.

6. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Y tế khẩn trương 
hoàn thiện Phương án đón đảm bảo an toàn đối với bà con Quảng Nam đã rời 
khỏi các tỉnh, thành phố phía Nam, nơi đang bùng phát dịch bệnh Covid-19 về 
quê và người dân ở các tỉnh, thành phố khác đi qua địa bàn tỉnh Quảng Nam về 
quê để UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền thống nhấ trước khi triển khai thực 
hiện.

7. Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo công khai, 
minh bạch, kịp thời mọi thông tin về phòng, chống dịch để Nhân dân biết, ủng hộ 
và tích cực tham gia, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành và các địa phương liên quan triển khai thực 
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Đài PTTH QN, Báo QN;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hạnh);

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân
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