
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   03  /CĐ-UBND 

 

Quảng Nam, ngày   03    tháng  8  năm 2020 
 

CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM điện: 

 

- Bí thư các Huyện, Thị, Thành ủy; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh và để tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Covid-19; Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bí thư các Huyện, Thị, 

Thành ủy và yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện ngay các nội dung công việc sau đây: 

1. Chủ động thành lập thêm các khu cách ly tập trung trên địa bàn mình 

quản lý theo đúng tinh thần Quyết định số 44/QĐ-BCĐ ngày 16/3/2020 của Ban 

Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 (có thể là trường trung học cơ sở, 

trường tiểu học) để đáp ứng nhu cầu cách ly phòng, chống dịch trên địa bàn; thực 

hiện cách ly tập trung bắt buộc, tuyệt đối không thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu 

trú đối với trường hợp F1 theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công 

văn số 2981-CV/TU ngày 27/7/2020; Thông báo số 273/TB-UBND ngày 

27/7/2020, Công văn số 4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh. 

2. Tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chức năng tăng 

tốc truy vết, tìm kiếm các trường hợp F1, tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-

19 để tổ chức khoanh vùng, cách ly, dập dịch. Quản lý chặt người từ vùng dịch 

về địa phương theo đúng các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y 

tế, UBND tỉnh (Công điện số 1167/CĐ-BYT ngày 31/7/2020, Công điện số 

1196/CĐ-BYT ngày 01/8/2020 của Bộ Y tế; Công văn số 4232/UBND-KGVX 

ngày 28/7/2020, Công văn số 4367/UBND-KGVX ngày 31/7/2020, Công văn số 

4386/UBND-KGVX ngày 01/8/2020, Thông báo số 288/TB-UBND ngày 

01/8/2020 của UBND tỉnh). Kiên trì vận động, kêu gọi người dân đồng thuận, 

chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia các biện pháp phòng, chống dịch trên 

địa bàn. 

3. Khẩn trương thành lập ngay các Tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, 

chống Covid-19 tại cộng đồng” ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn mình quản 

lý (mỗi tổ gồm 2-3 người là cán bộ tổ, thôn, khối phố, các đoàn thể, tình nguyện 

viên tại địa phương; mỗi tổ phụ trách từ 30-50 hộ gia đình và có phân công cụ 

thể đến từng thành viên). Nhiệm vụ của các tổ này là hằng ngày “đi từng ngõ, gõ 

từng nhà, rà từng đối tượng” nhằm: (1) nhắc nhở, tuyên truyền, vận động Nhân 



dân thực các biện pháp phòng, chống dịch như: giữ khoảng cách an toàn khi tiếp 

xúc; đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn…; khuyến cáo bà con nhân dân không ra ngoài nếu không có lý do cần 

thiết; (2) hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay cho chính quyền địa phương, 

cơ quan y tế gần nhất để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đối 

với những trường hợp nghi mắc Covid-19 tại từng hộ gia đình (những người có 

biểu hiện sốt; ho; đau họng; đau ngực - khó thở; ốm mệt…). 

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thành lập và tổ chức triển khai hoạt động của 

các Tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng” đảm 

bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phòng chống dịch Covid-19 hiện nay. 

Báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 05/8/2020 đối với 

các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, 

Thăng Bình và trước ngày 07/8/2020 đối với các huyện, thành phố còn lại.  

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục khẩn 

trương thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; 

- Bộ Y tế; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Thành viên BCĐ cấp tỉnh; 

- Sở Y tế, Sở TTTT; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Báo Quảng Nam; 

- Đài PTTH Quảng Nam; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KGVX (Hậu). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Trần Văn Tân 
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