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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo về công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Sáng ngày 24/5/2021, tại trụ sở UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức họp để
nghe Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh báo cáo tình hình, diễn
biến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh do đồng chí Đặng Văn Minh, Chủ tịch
UBND tỉnh chủ trì. Tham dự họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ PhiênTrưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; đại diện lãnh đạo các
cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội
Biên phòng tỉnh, các Sở: Y tế, Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền
thông, Giao thông vận tải, Lao động-Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý
KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật
tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh; UBND huyện Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi
và Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn.
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) báo
cáo tình hình, diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh; ý kiến tham gia thảo luận của
các đại biểu dự họp, phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Chủ
tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo:
1. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá
cao kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
tỉnh kể từ sau lễ 30/4 và 01/5 đến nay; các sở, ban ngành, địa phương đã thể
hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác phòng, chống dịch; đặc biệt
biểu dương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tuyến đầu
chống dịch thuộc các ngành: Y tế, Công an, Quân sự, Biên phòng, đã tích cực
tham gia trong phòng, chống dịch, phối hợp kiểm soát tốt tình hình dịch trên
địa bàn tỉnh tạo niềm tin cho cử tri yên tâm đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20212026, với tỷ lệ cử tri toàn tỉnh đi bầu cử rất cao (đạt 99,63%).
Công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng; trong thời gian
vừa qua, các cơ quan trong hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy
ban Bầu cử tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo cho sự thành công
của cuộc bầu cử, nhưng một trong những giải pháp quan trọng góp phần cho
sự thành công đó là tỉnh đã phòng, chống dịch tốt để cử tri an tâm thực hiện
công tác bầu cử.
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2. Tình hình dịch trên thế giới và tại các tỉnh, thành phố trong cả nước
tiếp tục diễn biến phức tạp và có nhiều ca nhiễm trong cộng đồng, chính vì
thế tỉnh ta cần phải hết sức chủ động trong công tác phòng, chống dịch, nhất
định không được lơ là, chủ quan.
3. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giai đoạn hiện nay tập
trung thực hiện tốt việc phát triển kinh tế-xã hội và phòng, chống dịch; hai
nhiệm vụ này đặt song song với nhau, không được xem nhẹ nhiệm vụ nào.
4. Xuất phát từ diễn biến, tình hình dịch hiện nay, UBND tỉnh thống nhất
giữ nguyên các biện pháp đã chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch trong thời
gian qua.
Giao Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo), thường xuyên theo
dõi, tùy theo diễn biến tình hình dịch trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu
UBND tỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.
5. Để kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch trong thời gian đến, yêu
cầu:
a) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải và
các cơ quan, địa phương liên quan tăng cường kiểm soát tốt các chốt kiểm tra
y tế đường bộ; kiểm soát chặt đối với tất cả phương tiện vận chuyển hành
khách từ thành phố Đà Nẵng về Quảng Ngãi; đặc biệt là vận chuyển hành
khách từ địa bàn thị xã Đức Phổ ra thành phố Đà Nẵng và ngược lại. Nếu
phương tiện nào không chấp hành, thì tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe
và xử phạt nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định.
Đồng thời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, tạo điều
kiện cho phương tiện lưu thông hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất,
kinh doanh và phát triển kinh tế-xã hội.
b) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tiếp tục kiểm soát tốt việc tạm
thời chưa cho phép khách du lịch (người ngoài tỉnh và người nước ngoài) đến
đảo Lý Sơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1987/UBNDKGVX ngày 10/5/2021 và không giải quyết cho thuyền viên đi bờ tại các
cảng thuộc Khu kinh tế Dung Quất trong thời điểm hiện nay.
c) Sở Y tế: Khẩn trương làm việc với Sở Tài chính và các cơ quan có
liên quan để tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí kịp thời phục vụ
cho công tác phòng, chống dịch; đặc biệt là bố trí cho các cơ quan có liên
quan trực tiếp để triển khai thực hiện. Trong đó, ưu tiên giải quyết nhanh kinh
phí hỗ trợ cho các lực lượng tham gia trực tiếp tuyến đầu chống dịch như: các
chốt kiểm tra y tế, nhân viên y tế, quân đội, công an làm việc tại các khu cách
ly tập trung.
d) Đối với các kiến nghị của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN
Quảng Ngãi về việc tiêm vắc xin cho các đối tượng làm việc tại cảng và các
đối tượng cần thiết khác; khu vực cách ly tập trung số lượng người đông:

3
Giao Sở Y tế tổng hợp, xem xét, đề xuất Ban Chỉ đạo báo cáo UBND tỉnh
xem xét, quyết định.
đ) Đối với địa bàn Khu kinh tế Dung Quất: Yêu cầu Trưởng Ban Quản lý
KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chịu trách nhiệm tổ chức triển khai
thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch đối với tất cả các doanh nghiệp
đang hoạt động trên địa bàn theo nội dung Thông báo số 178/TB-UBND ngày
18/5/2021 của UBND tỉnh, Công văn số 2192/UBND-KGVX ngày 19/5/2021
của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã ban hành;
theo đó, cần tập trung cao độ, kiểm soát tốt ngay từ đầu, tuyệt đối không để
phát sinh ca dương tính (F0) tại các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có
số lượng công nhân lớn trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.
Nay thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan,
đơn vị biết và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCTUBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các ngành: Công an, Quân sự, Biên phòng;
- Các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXlmc402.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
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