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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh –
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19)
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày 14/5/2020, đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnhPhó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Tham dự
cuộc họp có đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh
đạo các sở, ngành: Y tế, Tài chính, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao
động -Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Sau khi nghe báo cáo của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Y tế); phát
biểu tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo kết luận như sau:
Qua báo cáo của Sở Y tế và các sở, ngành nhận thấy trong thời qua các
hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thương mai, du lịch đã đi vào hoạt
động bình thường, các ngành, các cấp và Nhân dân vẫn duy trì thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Trong thời gian đến cần tập trung thực
hiện các nội dung công việc sau:
1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 theo
quy định, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.
2. Thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung đối với người nước ngoài được
cơ quan thẩm quyền cho phép nhập cảnh vào tỉnh Quảng Ngãi. Yêu cầu Ban
Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội chỉ đạo các doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác và
thực hiện cách ly tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh bằng đường bộ.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo
phân cấp quản lý giáo dục có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục đảm bảo
an toàn cho giáo viên và học sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid – 19; vận động cha mẹ học sinh đưa con đến trường, đảm bảo chương
trình học tập theo quy định, nhất là các xã miền núi và các xã ven biển.
4. Thống nhất cho dừng 03 chốt phòng, chống dịch gồm: Trạm kiểm soát
biên phòng An Vĩnh, Bến cảng số 02 Cảng PTSC, Khu vực cầu Sông Đầm (vì
tuyến này chỉ hoạt động lưu thông nội địa, không có yếu tố xuất, nhập cảnh).

Tiếp tục duy trì 07 chốt phòng, chống dịch gồm: Các bến cảng: PTSC,
Gemadept, Doosan, Hào Hưng, Hòa Phát, Nhà máy đóng tàu Dung Quất và
Cảng Sa Kỳ như đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
5. Việc cho phép chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại Công ty Cổ
phần Thép Hòa Phát Dung Quất, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn là
chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh. Để thực hiện tốt việc kiểm soát
chặt chẽ phương án cách ly y tế tập trung đối với người nước ngoài nhập
cảnh, yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp thu và thực hiện nghiêm ý kiến của
các Bộ: Y tế, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, tạo điều kiện và hướng dẫn
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn
để các chuyên gia nước ngoài sau khi nhập cảnh vào Việt Nam được đưa về
cách ly tại khu cách ly tập trung theo quy định, đảm bảo tuân thủ nghiêm
nguyên tắc về phòng, chống dịch bệnh Covid -19.
6. Về kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế phòng, chống Covid -19
- Thống nhất phương án sử dụng kinh phí tài trợ để mua sắm máy xét
nghiệm Covid -19 như đề nghị của Ủy ban MTTQVN tỉnh.
- Sở Y tế chủ động phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương đề xuất việc
mua sắm trang thiết bị y tế thiết yếu trong danh mục và thiết bị y tế cần thiết
(có giải trình cụ thể) mà không nằm trong danh mục Bộ Y tế ban hành về
phòng, chống dịch Covd 19, trình UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh tham
mưu UBND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, trình xin ý kiến Ban Thường
vụ Tỉnh ủy.
Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo để các sở, ban
ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Đ/c Lê Viết Chữ - Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCTUBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch Bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh;
- Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất;
- Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ183).
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