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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại Hội nghị
trực tuyến về tăng cường phối hợp trong công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2020, đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống
dịch Covid-19 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) và đồng chí Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ
tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến
về tăng cường phối hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tham
dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm có các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng
chống dịch bệnh Covid-19; Trưởng các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo; Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh; đại diện các tổ chức tôn giáo: Ban Trị sự
Giáo hội Phật giáo tỉnh, Ban đại diện Hội thánh Tin lành Quảng Nam, Hội thánh
Truyền giáo Cao đài tại Quảng Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh. Tại điểm
cầu 18 huyện, thị xã, thành phố có các đồng chí Thường trực huyện, thị, thành ủy;
lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; các đồng
chí là thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch Covid-19; lãnh đạo
các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban đại diện Hội người cao tuổi cấp huyện; đại
diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn và lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ
Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã.
Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế thông tin
về tình hình dịch Covid-19 và một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn
tỉnh; đồng chí Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo
kết quả Mặt trận Tổ quốc tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và các ý kiến trao
đổi, thảo luận của đại biểu dự Hội nghị tại các điểm cầu; ý kiến phát biểu của đồng
chí Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
thông qua Thư kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” và quán triệt,
hướng dẫn một số công tác trọng tâm Mặt trận các cấp tham gia công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường
trực Ban Chỉ đạo Trần Văn Tân kết luận:
1. Thống nhất nội dung báo cáo đánh giá về tình hình dịch Covid-19, một
số biện pháp phòng, chống dịch; kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham
gia phòng, chống dịch Covid-19 và một số nhiệm vụ trọng tâm Mặt trận các cấp
tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là huy động cả hệ thống chính trị,
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp từ tỉnh đến cơ
sở, khu dân cư vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt với tinh thần “4 T”: “Toàn
dân - Tích cực - Tự giác - Tại chỗ”.

2. Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các
đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến huyện, xã, khu dân cư tiếp tục vận động,
tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”,
phương châm bốn tại chỗ “Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất,
trang thiết bị, thuốc, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ;
nhân lực tại chỗ” và thực hiện năm không “Không lơ là, chủ quan; không hoang
mang, lo lắng; không giấu bệnh; không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng;
không tung tin thất thiệt”; nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế chặt
chẽ những trường hợp có liên quan theo đúng quy định của Bộ Y tế tại Quyết định
số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú và
Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở
cách ly tập trung.
3. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa
phương liên quan tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu, thực hiện tốt việc
khai báo y tế toàn dân qua ứng dụng NCOVI do Tập đoàn VNPT nghiên cứu,
phát triển theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế
(hướng dẫn sử dụng đính kèm).
4. Phát huy vai trò giám sát của người dân trong việc phát hiện và kịp thời
thông tin cho chính quyền địa phương những người tiếp xúc gần với trường hợp
bệnh dương tính (F1), những người tiếp xúc với người có tiếp xúc gần với bệnh
nhân (F2), những người đi từ vùng dịch về nhưng chưa được cách ly.
5. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân không tích trữ hàng hóa,
nhu yếu phẩm… khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công
trực tuyến; đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người (tại siêu
thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng…); hạn
chế tham gia các hoạt động tập trung đông người; quan tâm bồi bổ sức khỏe,
thường xuyên tập thể dục để nâng cao sức đề kháng.
6. Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp thực hiện đồng
thời 2 nhiệm vụ - vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo công việc
chuyên môn được giao; tăng cường vận động Nhân dân phát triển sản xuất kinh
doanh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân ưu
tiên tiêu dùng hàng Việt để thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước.
7. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ
cấp huyện đến cấp xã, thôn, tổ dân phố hướng mạnh về cơ sở, “Rà từng ngõ, gõ
cửa từng nhà”, đến từng địa bàn khu dân cư, từng hộ gia đình, gặp từng người
dân để tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như phát tờ rơi,
áp phích, loa truyền thanh… truyền tải một cách chính xác, đơn giản, dễ làm để
Nhân dân hiểu rõ, phối hợp thực hiện, tạo sự lan tỏa hơn nữa trong cộng đồng.
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8. Đề nghị các tổ chức, chức sắc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên
truyền, vận động tín đồ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid19 theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.
9. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp có
chương trình hành động cụ thể hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống
dịch Covid-19”; tiếp nhận và phối hợp với ngành Y tế quản lý, sử dụng hiệu quả
nguồn hỗ trợ, tài trợ của doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn tỉnh.
Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến về tăng cường
phối hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các Sở, Ban, ngành,
UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội các cấp tích cực phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBMTTQ các huyện, thị xã, thành phố;
- Thành viên BCĐ Covid-19;
- VNPT Quảng Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Võ Văn Viên
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