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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH QUẢNG NGÃI

về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
(tại phiên họp ngày 14/10/2021)
----Ngày 14/10/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh
Quảng Ngãi (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp để nghe Trung
tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh báo cáo tình hình dịch bệnh
và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; sau
khi thảo luận, thay mặt Ban Chỉ đạo, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:
Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực chỉ đạo thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung
ương, Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Nhìn
chung, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát; đến nay,
nhiều địa phương đã kiểm soát tốt dịch bệnh, trải qua nhiều ngày không phát
sinh ca nhiễm trong cộng đồng; thực hiện tốt kế hoạch tiêm chủng cho người
dân; ban hành quy định áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa
bàn toàn tỉnh trong trạng thái “bình thường mới” (trừ các địa bàn, địa điểm
phong tỏa)… Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn phát sinh ở một số địa phương, rãi rác
có những ca bệnh trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây, có lịch trình đi lại nhiều
nơi, tiếp xúc nhiều người; người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh
phía Nam về Quảng Ngãi hoặc đi qua địa bàn tỉnh trong thời gian qua và hiện
nay tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với người dân và các lực
lượng đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.
Để giữ vững những thành quả đạt được và tiếp tục triển khai thực hiện có
hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo yêu cầu
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ
trọng tâm sau:
1. Hiện nay, Tỉnh đã và đang thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch bệnh
theo hướng: thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Vì
vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời các
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chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống dịch
Covid-19; chủ động có các phương án, kịch bản thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tăng cường trách nhiệm, không chủ quan, lơ
là, mất cảnh giác khi thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tỉnh và các địa phương
đã và đang thực hiện lại bình thường các hoạt động; chấp hành nghiêm các chủ
trương của Trung ương, Ban Chỉ đạo và Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Lãnh đạo phải tập trung thống nhất; tổ chức thực hiện phải linh hoạt, sáng
tạo phù hợp với tình hình; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường
kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trong thực thi
nhiệm vụ; bảo đảm nguồn lực trong công tác phòng, chống dịch. Thực hiện tốt
nguyên tắc: 5K + vắc xin + công nghệ, tuyên truyền nâng cao ý thức của người
dân và thực hiện các biện pháp khác phù hợp với điều kiện của từng địa
phương, đơn vị.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát chặt chẽ của chính quyền cơ
sở, tổ chức chính trị - xã hội, thôn, tổ dân phố, Tổ COVID cộng đồng đối với
các khu, điểm phong tỏa, các trường hợp cách ly tại nhà.
2. Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh:
- Căn cứ nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các quy
định, hướng dẫn của Bộ Y tế và tình hình diễn biến của dịch bệnh quyết định
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh phù hợp, từng
bước đưa các hoạt động của tỉnh trở lại “trạng thái bình thường mới”; kịp thời
báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh những nội dung cần
lãnh đạo, chỉ đạo.
- Chỉ đạo nâng cao năng lực điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm Covid19, hạn chế thấp nhất các ca tử vong; khẩn trương thực hiện tiêm chủng vắc xin
phòng Covid-19 cho người dân khi có nguồn, bảo đảm an toàn, đúng đối tượng.
- Tích cực, khẩn trương trong việc dập dịch ở những điểm phát sinh các
ca F0 trong cộng đồng, không để tăng ca F0 trong cộng đồng; nghiên cứu thực
hiện tầm soát những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao để phát hiện và xử lý
kịp thời, không để lây lan dịch bệnh.
- Thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ về phục
hồi kinh tế, thích ứng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động
sản xuất, kinh doanh; quan tâm giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, bảm đảm
đời sống và sức khỏe cho Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội sau những tác
động tiêu cực của dịch bệnh.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống
dịch, ưu tiên thiết lập các điểm kiểm dịch sử dụng quét mã QR code tại các cửa
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ngỏ ra vào tỉnh, địa bàn có nguy cơ cao và các cơ quan, đơn vị để phục vụ
nhanh chóng việc khai báo y tế.
- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện cách ly ở các khu cách ly tập trung
trên địa bàn tỉnh, bảo đảm khoa học, an toàn, không để xảy ra tình trạng lây
nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung hoặc lây nhiễm từ khu cách ly tập trung
ra cộng đồng.
- Nắm tình hình số lượng người dân từ các tỉnh, thành phố về Quảng Ngãi
để xây dựng phương án, kịch bản cách ly y tế phù hợp, không để bị động, lây
lan dịch bệnh; chuẩn bị tốt các điều kiện để đón người dân khó khăn tại thành
phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam về địa phương và bảo đảm đúng đối
tượng.
- Đối với các địa phương đang tổ chức việc dạy và học trực tiếp cần phải
bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên trong công tác dạy và học.
- Chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan
có liên quan tăng cường kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các trường hợp không
tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.
3. Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã
hội từ tỉnh đến cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân
thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Phát huy vai trò các Tổ
COVID cộng đồng để giám sát chặt chẽ, vận động người dân thực hiện nghiêm
công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân trong khu cách ly, phong tỏa,...;
kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân để
lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội.
4. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo
tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường bám sát địa bàn; trực tiếp
chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và động viên các lực lượng
thực thi nhiệm vụ tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được tổ chức, cơ
quan giao; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo
những nội dung cần lãnh đạo, chỉ đạo.
Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Trung ương phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 (b/c),
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Thành viên Ban Chỉ đạo,
- Trung tâm Chỉ huy tỉnh,
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh,
- Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh,
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
các huyện, thị xã, thành phố,
- CVP, PCVP Tỉnh ủy, Phòng Tổng hợp,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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