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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân
tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam,
Cảng Hàng không Chu Lai, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam về công tác phòng,
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
Ngày 06/02/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã đi khảo sát
thực tế và chủ trì buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam,
Cảng Hàng không Chu Lai, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam về công tác phòng,
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
Tham dự buổi khảo sát và làm việc có đồng chí Đỗ Thái Hùng – Viện trưởng
Viện Pasteur Nha Trang; lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Y tế,
Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Núi Thành; lãnh đạo Cảng vụ Hàng
không miền Trung tại Chu Lai; lãnh đạo và các phòng, ban liên quan của Bệnh
viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Cảng Hàng không Chu Lai, Cảng vụ
Hàng hải Quảng Nam.
Sau khi đi khảo sát thực tế và nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại 03 đơn
vị, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần
Văn Tân kết luận:
1. Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), Bệnh viện Đa khoa
Trung ương Quảng Nam, Cảng Hàng không Chu Lai, Cảng vụ Hàng hải Quảng
Nam tập trung triển khai quyết liệt, không được chủ quan, lơ là, phối hợp thực
hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, Trung
ương và UBND tỉnh về phòng, chống dịch nCoV.
2. Giao Sở Y tế trong thời gian sớm nhất triển khai máy đo thân nhiệt từ
xa đối với hành khách tại ga đến và súng đo thân nhiệt bằng tia laser tại ga đi
của Cảng Hàng không Chu Lai; chủ trì, phối hợp với Cảng Hàng không Chu
Lai, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thực hiện nghiêm túc quy trình
đo thân nhiệt, sàng lọc, cách ly, điều trị dịch bệnh như đã thống nhất. Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Cảng Hàng không Chu Lai trích dẫn các quy phạm pháp
luật có liên quan để giải thích cho hành khách hiểu và tích cực hợp tác thực hiện.
Giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Núi Thành, phối hợp với an ninh sân
bay sẵn sàng can thiệp kịp thời đối với những trường hợp chống đối, gây rối an
ninh trật tự tại đây.
3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo dõi, hướng dẫn, phân công cán
bộ thường trực ở những điểm trọng yếu để xử lý kịp thời các tình huống phát
sinh.

4. Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Núi Thành khẩn trương thành
lập ngay Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Corona của huyện do đồng chí Chủ
tịch UBND huyện làm Trưởng ban và chỉ đạo các xã thành lập Ban Chỉ đạo xã,
phường, thị trấn; tập trung triển khai tất cả các nhiệm vụ được giao theo phương
châm bốn tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ, hậu
cần tại chỗ.
5. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường phòng, chống
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra theo
chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 525/UBND-KGVX ngày 05/02/2020;
căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai các công việc chi
tiết thực hiện Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh về
đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
virus Corona gây ra của tỉnh Quảng Nam.
6. Đề nghị Viện Pasteur Nha Trang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y
tế Quảng Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên hướng
dẫn, hỗ trợ kịp thời về chuyên môn, sớm thông báo nhanh kết quả xét nghiệm
các mẫu bệnh phẩm của tỉnh Quảng Nam.
Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi
làm việc với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Cảng Hàng không
Chu Lai, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam về công tác phòng, chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Đề nghị các Sở,
ngành, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Viện Pasteur Nha Trang;
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Huyện ủy Núi Thành;
- Cảng vụ Hàng không miền Trung tại Chu Lai;
- Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam;
- Cảng Hàng không Chu Lai
- Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).
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