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PHƯƠNG ÁN
Thực hiện các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch bệnh
COVID -19 theo từng cấp độ phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số:

/QĐ-UBND ngày

/6/2021 của UBND tỉnh)

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm đảm bảo
chủ động vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, UBND tỉnh Quảng Nam
xây dựng Phương án “Thực hiện các biện pháp hành chính trong phòng chống
dịch bệnh COVID -19 theo từng cấp độ phù hợp với tình tình thực tế trên địa
bàn tỉnh”, cụ thể như sau:
I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN DỊCH BỆNH COVID-19
Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19,
tính từ ngày 29/4/2021 đến 6h00 ngày 16/6/2021, cả nước ghi nhận tổng cộng
8.087 ca mắc COVID-19 cộng đồng tại 42 tỉnh/thành phố: Bắc Giang (4.462 ca),
Bắc Ninh (1.424 ca), Hà Nội (337 ca), Hồ Chí Minh (980 ca)… Riêng Quảng
Nam từ đầu mùa dịch đến nay ghi nhận 128 ca mắc COVID-19/03 tử vong (tại
bệnh viện Trung ương Huế đều có bệnh nền); trong đó có 99 ca cộng đồng và 29
ca nhập cảnh.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận 03 ca mắc
COVID-19 trong cộng đồng (Hội An 01 ca, Điện Bàn 01 ca và Nông Sơn 01 ca).
Nhận định trong thời gian tới tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến
phức tạp, khó lường và có khả năng lan rộng ra nhiều địa phương; thực hiện
phương châm “chống dịch như chống giặc” nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu kép theo
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, việc triển khai các biện pháp phòng
chống dịch, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc COVID19, thực hiện giãn cách xã hội theo từng cấp độ dịch bệnh là rất cần thiết.
II. MỤC TIÊU
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, giám sát, phát hiện sớm và xử
lý kịp thời các trường hợp mắc COVID-19, khoanh vùng, cách ly y tế vùng có
dịch phù hợp, dập dịch triệt để, không để dịch lan rộng trong cộng đồng, lây lan
sang vùng khác, địa phương khác, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc, số tử vong.
Hạn chế giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, trật tự, an toàn
xã hội trên địa bàn tỉnh.
Uỷ ban nhân dân các cấp xác định tình hình dịch bệnh ở địa phương mình
đang ở cấp độ nào để có phương án chủ động đáp ứng và đưa ra hướng xử lý
kịp thời.
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III. QUY MÔ, THỜI GIAN, NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN
1. Quy mô thực hiện
Quy mô áp dụng: tùy theo tình hình dịch bệnh thực tế có thể lựa chọn quy
mô như sau:
- Cụm dân cư, khu phố, cơ quan, đơn vị;
- Bệnh viện;
- Trường học;
- Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp;
- Các khu vực khác: siêu thị, khu vui chơi, giải trí…;
- Thôn, Tổ dân phố;
- Xã, phường, thị trấn;
- Huyện, thị xã, thành phố.
2. Thời gian thực hiện
- Cách ly/giãn cách xã hội tối thiểu 14 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện.
Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh và nguy cơ lây lan trong vùng cách ly mà
thời gian cách ly có thể kéo dài hơn.
- Trong nhiều tình huống, có thể phong tỏa, cách ly tạm thời khi có ca bệnh
nghi ngờ hoặc tạo điều kiện thuận lợi trong việc khoanh vùng điều tra, giám sát
ca bệnh.
3. Nguyên tắc thực hiện: theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng,
Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế với phương châm 4 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).
IV. PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN CỤ THỂ
1. Đối với mức bình thường mới
Phạm
vi ảnh
hưởng

Toàn
tỉnh

Yếu tố dịch tễ

Hình thức áp dụng

- Đối với cá nhân: thực
hiện nghiêm 5K.
- Đối với tổ chức, đơn vị:
thực hiện nghiêm các biện
pháp đảm bảo an toàn của
Bộ Y tế, tự đánh giá và cập
trên
hệ
thống
Không thuộc các mức nhật
nguy cơ (bên dưới)
antoancovid.vn
- Đối với chính quyền: xử
lý nghiêm các tổ chức, cá
nhân vi phạm và không cho
phép hoạt động của các tổ
chức không đảm bảo an
toàn.

Cấp ban hành Quyết định

Tùy theo mức độ vi phạm,
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra
Quyết định xử lý vi phạm
hoặc Chủ tịch UBND cấp
tương ứng ra Quyết định (xử
phạt)
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2. Đối với mức nguy cơ
Phạm
vi ảnh Yếu tố dịch tễ
hưởng

Hình thức áp dụng

Chủ tịch UBND huyện, thị xã,
thành phố ra Quyết định thiết
lập vùng cách ly trên cơ sở đề
nghị của Giám đốc Trung tâm
Y tế

Có F0 xác định được
nguồn lây trong cộng
đồng

Cấp
xã

Có F1, người đi về từ
vùng dịch trong nhà
máy, cơ sở sản xuất
kinh doanh, chợ dân
sinh, bệnh viện… có
nguy cơ lây nhiễm
cao.

Chủ tịch UBND huyện, thị xã,
thành phố ra Quyết định thiết lập
vùng cách ly trên cơ sở đề nghị
của Giám đốc Trung tâm Y tế,
Quản lý cụm công nghiệp/Phòng
Giáo dục và Đào tạo…

Liền kề với xã hoặc địa
bàn nguy cơ cao và có
điều kiện qua lại thuận
- Thực hiện hoạt động giãn
lợi.
cách xã hội trên phạm vị toàn
Có nguy cơ xâm nhập địa bàn/vùng có dịch theo Chỉ
cao từ nhập cảnh trái thị 19 (đính kèm Phụ lục I).
phép và cách ly nhiều
- Thực hiện truy vết,
trường hợp.
khoanh vùng, cách ly theo
Trong vòng 14 ngày, số
F0 xác định được
nguồn lây vượt tỷ lệ
1/100.000 người.
Cấp
huyện

Có xã ở mức độ nguy
cơ rất cao hoặc 20% xã
có nguy cơ cao hoặc
30% xã có nguy cơ.
Trong vòng 14 ngày, số
F0 xác định được
nguồn lây vượt tỷ lệ
1/100.000 người.

Tỉnh

Có từ 20% số xã ở mức
độ có nguy cơ hoặc
50% số huyện có nguy
cơ hoặc 30% số huyện
có nguy cơ cao hoặc có
từ 2 huyện có nguy cơ
rất cao.

Cấp ban hành Quyết định

Chủ tịch UBND huyện, thị xã,
thành phố ra Quyết định thiết lập
vùng cách ly trên cơ sở đề nghị
của Giám đốc Trung tâm Y tế.

hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Thực hiện khai báo y tế
bắt buộc đối với những người
có nguy cơ (ngoài các đối
tượng đã được quy định
trước đây).

Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết
định thiết lập vùng cách ly trên
cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở
Y tế, Chủ tịch UBND huyện, thị
xã, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết
định thiết lập vùng cách ly trên
cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở
Y tế.
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3. Đối với mức nguy cơ cao
Phạm
vi ảnh Yếu tố dịch tễ
hưởng

Hình thức áp dụng

- Thực hiện các hoạt động
giãn cách xã hội trên phạm vị
toàn địa bàn, vùng có dịch
theo Chỉ thị 15 (đính kèm Phụ
lục II).

Có F0 chưa rõ nguồn
- Thực hiện khai báo y tế bắt
lây
buộc cho toàn bộ người dân
trên địa bàn.

Cấp
xã

- Các ca F0 xuất hiện trên phạm
vi thôn, khối phố, cụm dân cư:
Chủ tịch UBND các huyện, thị
xã, thành phố ra Quyết định
thiết lập vùng cách ly trên cơ sở
đề nghị của Giám đốc Trung
tâm Y tế.
- Các ca F0 xuất hiện trên phạm
vi nhiều xã, phường của huyện
thị xã, thành phố: Chủ tịch
UBND tỉnh ra Quyết định thiết
lập vùng cách ly trên cơ sở đề
nghị của Giám đốc Sở Y tế và
Chủ tịch UBND huyện, thị xã,
thành phố.

- Kích hoạt Bệnh viện dã
chiến theo các nội dung tại
Quyết định số 1942/QĐ-BYT
ngày 04/5/2020 của Bộ Y tế
và Kế hoạch số 714/KHUBND ngày 04/02/2021 của Các ca F0 xuất hiện trên phạm vi
Có F0 xác định được UBND tỉnh Quảng Nam.
cụm công nghiệp, trường học trên
nguồn lây nhiễm trong
địa bàn huyện, thị xã, thành phố;
- Giảm mật độ giao thông, số
nhà máy, cơ sở sản
Chủ tịch UBND huyện, thị xã,
lượng người trên các phương
xuất kinh doanh, chợ
thành phố ra Quyết định thiết lập
tiện giao thông công cộng.
dân sinh, bệnh viện…
vùng cách ly trên cơ sở đề nghị
Giảm
số
người
làm
việc
tại
có nguy cơ lây nhiễm
của Giám đốc Trung tâm Y tế,
cơ quan, công sở; tăng cường Ban Quản lý cụm công nghiệp,
cao
làm việc trực tuyến.
Phòng Giáo dục và Đào tạo…
- Điều chỉnh lịch học; trường
Liền kề với các xã hoặc hợp cần phải điều chỉnh vượt
địa bàn có điều kiện qua quá khung kế hoạch thời gian
lại thuận tiện được đánh năm học thì phải thống nhất
với Bộ Giáo dục và Đào tạo.
giá nguy cơ rất cao.

Cấp
huyện

Cấp ban hành Quyết định

Có 30% số xã trở lên
có nguy cơ cao, nằm
rải rác trên địa bàn
huyện hoặc có 50%
số xã trở lên ở mức độ
nguy cơ hoặc có 1 xã
có nguy cơ rất cao
Có nguồn lây nhiễm
khó kiểm soát và có
nguy cơ lây lan nhanh
trên 20% số xã.

Chủ tịch UBND huyện, thị xã,
thành phố ra Quyết định thiết
lập vùng cách ly trên cơ sở đề
nghị của Giám đốc Trung tâm
Y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết
định thiết lập vùng cách ly trên
cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở
Y tế và Chủ tịch UBND huyện,
thị xã, thành phố.
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Cấp
tỉnh

Có Khu công nghiệp,
cơ sở sản xuất cần
phải bảo vệ tuyệt đối
an toàn, tiếp giáp với
khu vực có nguồn lây
nhiễm khó kiểm soát,
khó truy vết.

Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết
định thiết lập vùng cách ly trên cơ
sở đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,
Sở Công Thương và Chủ tịch
UBND huyện, thị xã, thành phố…

Có 50% số huyện trở
lên ở mức độ nguy cơ
hoặc có 02 huyện trở
lên ở mức độ nguy cơ
cao hoặc có 01 huyện
có nguy cơ rất cao.

Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết
định thiết lập vùng cách ly trên
cơ sở đề nghị của Giám đốc
Sở Y tế

Diễn biến dịch có tình
huống bất thường chưa
lường trước được trong
khi năng lực truy vết, xét
nghiệm, cách ly, điều trị
chưa đảm bảo và chưa
đáp ứng được ngay, tạm
thời đặt trong trạng thái
nguy cơ cao hơn

Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết
định thiết lập vùng cách ly trên
cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở
Y tế

4. Đối với mức nguy cơ rất cao
Phạm
vi ảnh
hưởng

Yếu tố dịch tễ

Có chùm F0 chưa rõ
nguồn lây.

Cấp
xã

Có F0 xác định được
nguồn lây lây nhiễm từ
khu
công
nghiệp,
trường học, siêu thị lớn
và các khu vực có
nguồn lây nhiễm khó
kiểm soát, khó truy vết.

Hình thức áp dụng
- Áp dụng các hoạt động giãn
cách xã hội tối thiểu 14 ngày
trên phạm vi toàn địa bàn theo
Chỉ thị 16 (đính kèm Phụ lục
III).
- Không ngăn sông, cấm chợ:
các phương tiện chuyên chở
hàng hóa, nhu yếu phẩm,
nguyên liệu sản xuất được lưu
thông nhưng phải tuân thủ các
yêu cầu về phòng chống dịch.
Các phương tiện giao thông
chở người được đi qua nhưng
không dừng đón, trả khách tại
địa bàn.
- Áp dụng thiết chế, cách ly
tập trung ngay tại khu vực, địa
điểm có đông người lao động
là người có tiếp xúc gần phải
cách ly tập trung (F1) lưu trú
(ký túc xá, nhà trọ tập trung
đông công nhân); đồng thời
phải tuân thủ nghiêm ngặt các

Cấp ban hành Quyết định
- Các ca F0 xuất hiện trên
phạm vi thôn/tổ dân phố, cụm
dân cư, cơ quan, đơn vị: Chủ
tịch UBND huyện/thị xã/thành
phố ra Quyết định thiết lập
vùng cách ly trên cơ sở đề nghị
của Giám đốc TTYT.
- Các ca F0 xuất hiện trên
phạm vi nhiều xã/phường của
huyện: Chủ tịch UBND tỉnh ra
Quyết định thiết lập vùng cách
ly trên cơ sở đề nghị của Giám
đốc Sở Y tế và Chủ tịch UBND
cấp huyện.
- Các ca F0 xuất hiện trên
phạm vi cụm công nghiệp do
huyện quản lý, trường học trên
địa bàn huyện: Chủ tịch UBND
huyện/thị xã/thành phố ra
Quyết định thiết lập vùng cách
ly trên cơ sở đề nghị của Giám
đốc Trung tâm Y tế;
- Các ca F0 xuất hiện trên
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Cấp
huyện

Cấp
tỉnh

Có 30% số xã trở lên
có nguy cơ rất cao,
nằm rải rác trên địa bàn
huyện hoặc có 50% số
xã trở lên có nguy cơ
cao
Có nguồn lây nhiễm
khó kiểm soát và có
nguy cơ lan nhanh trên
50% số xã
Có trên 30% số huyện
có nguy cơ rất cao và
nằm rải rác trên địa bàn
tỉnh hoặc có 50% số
huyện trở lên có nguy
cơ cao

Có ổ dịch lớn khó kiểm
soát và có nguy cơ lây
lan nhanh trên 50% số
huyện và lây sang tỉnh
khác

quy định theo hướng dẫn tại
các khu cách ly tập trung (theo
Chỉ thị 16).
- Sẵn sàng kích hoạt Bệnh
viện dã chiến theo các nội dung
tại Quyết định số 1942/QĐBYT ngày 04/5/2020 của Bộ Y
tế và Kế hoạch số 714/KHUBND ngày 04/02/2021 của
UBND tỉnh Quảng Nam.
- Dừng các hoạt động sản
xuất, kinh doanh trừ các hoạt
động sản xuất, kinh doanh thiết
yếu.
- Các cơ sở sản xuất kinh
doanh, dịch vụ thiết yếu được
hoạt động bao gồm: Nhà máy,
cơ sở sản xuất; công trình giao
thông, xây dựng; cơ sở kinh
doanh dịch vụ, hàng hóa thiết
yếu (như lương thực, thực
phẩm, dược phẩm; xăng, dầu;
điện; nước; nhiên liệu,...); cơ
sở giáo dục, ngân hàng, kho
bạc, các cơ sở kinh doanh dịch
vụ trực tiếp liên quan đến hoạt
động ngân hàng và bổ trợ
doanh nghiệp (như công
chứng, luật sư, đăng kiểm,
đăng ký giao dịch bảo đảm...),
chứng khoán, bưu chính, viễn
thông, dịch vụ hỗ trợ vận
chuyển, xuất, nhập khẩu hàng
hóa, khám bệnh, chữa bệnh,
tang lễ...
- Tổ chức lại sản xuất tại các
khu công nghiệp đảm bảo công
tác phòng chống dịch, không
để đứt gãy chuỗi cung ứng
hàng hóa đặc biệt đối với các
nhà máy, xí nghiệp lớn mang
tính toàn cầu.
- Người dân được phép lao
động, sản xuất tại gia đình và
thu hoạch nông sản theo nhóm
từng hộ gia đình tại vườn, vùng
sản xuất của địa phương.
- Các hoạt động sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ, lao động
sản xuất phải thực hiện nghiêm
các biện pháp đảm bảo an toàn
phòng, chống dịch theo quy
định. Dừng hoạt động nhà máy,

phạm vị Khu công nghiệp,
trường Đại học, siêu thị lớn
trên địa bàn tỉnh: Chủ tịch
UBND tỉnh ra Quyết định thiết
lập vùng cách ly trên cơ sở đề
nghị của Giám đốc Sở Y tế/Sở
Giáo dục và Đào tạo/Sở Công
Thương/Chủ tịch UBND cấp
huyện…
Các ca F0 xuất hiện trên phạm
vi nhiều xã/phường của huyện:
Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết
định thiết lập vùng cách ly trên
cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở
Y tế/Chủ tịch UBND cấp
huyện
Các ca F0 xuất hiện trên phạm
vi nhiều huyện của tỉnh: Chủ
tịch UBND tỉnh ra Quyết định
thiết lập vùng cách ly trên cơ
sở đề nghị của Giám đốc Sở Y
tế/Chủ tịch UBND cấp huyện

Các ca F0 xuất hiện trên phạm
vi nhiều huyện của tỉnh: Chủ
tịch UBND tỉnh ra Quyết định
thiết lập vùng cách ly trên cơ
sở đề nghị của Giám đốc Sở Y
tế
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xí nghiệp, các hoạt động sản
xuất, thu hoạch khi không đảm
bảo an toàn.
- Dừng các hoạt động lễ hội,
văn hóa, thể thao, giải trí, tôn
giáo tín ngưỡng. Đám tang
không quá 30 người, đám cưới
không quá 20 người và phải
được cơ quan y tế tại nơi tổ
chức giám sát nghiêm ngặt.

VI. CÁC GIẢI PHÁP BỔ SUNG, NÂNG CAO
Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ tình hình thực tiễn trên địa bàn quyết định
hoặc giao cho UBND cấp huyện thực hiện các giải pháp bổ sung hoặc ở mức
cao hơn so với các giải pháp quy định tại Mục V để đáp ứng yêu cầu phòng,
chống dịch trên địa bàn:
1. Quy định về hoạt động tập trung đông người như dừng thay vì hạn chế,
giảm số người tham gia các sự kiện...
2. Quy định về hạn chế giao thông công cộng, phương tiện cá nhân.
3. Quy định về các loại hình kinh doanh được phép hoặc phải hạn chế, phải
tạm dừng hoạt động.
4. Quy định về các hoạt động văn hóa, thể thao... được phép hoặc phải hạn
chế, phải tạm dừng hoạt động.
5. Quy định về hạn chế số người tham gia các hoạt động sản xuất kinh
doanh, mua sắm.
6. Quy định về hoạt động của các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp
công và cung cấp dịch vụ công trên địa bàn.
7. Các giải pháp khác phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn.
Các giải pháp cần được thông tin, tuyên truyền đầy đủ về sự cần thiết, nội
dung, thời hạn thực hiện trước khi triển khai nhằm tạo sự đồng thuận và huy
động nhân dân tham gia thực hiện nhằm bảo đảm yêu cầu chống dịch đồng thời
ổn định đời sống xã hội.
VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Nguồn ngân sách địa phương được đảm bảo để chủ động phòng chống dịch
bệnh và các tình huống (mức nguy cơ) của dịch bệnh xảy ra, trên cơ sở đề xuất
của các cơ quan, đơn vị liên quan.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19
- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng,
chống dịch COVID-19 theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm,
chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống
COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế.
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- Chỉ đạo, điều hành phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và
UBND các huyện, thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên
toàn tỉnh nhằm huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện phương án này.
- Tổ chức họp, giao ban thường xuyên để nắm bắt, đánh giá tình hình, đề ra
các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hàng ngày.
- Theo dõi sát, đánh giá tình hình dịch bệnh và kịp thời đề xuất UBND tỉnh
các biện pháp giãn cách phù hợp để phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả; kịp
thời áp dụng các văn bản, Chỉ thị của Thủ tưởng Chính phủ đúng qui định.
- Tham mưu thành lập các chốt chặn của tỉnh; Chỉ đạo Ban Chỉ đạo các
huyện, thị xã, thành phố thành lập các chốt chặn tùy theo mức độ nguy cơ của
dịch bệnh.
- Tổ chức thực hiện và đôn đốc kiểm tra các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh
và địa phương thực hiện đúng nội dung của phương án.
- Thông báo, trao đổi với Ban Chỉ đạo/UBND các tỉnh/thành lân cận khi
UBND tỉnh ban hành quyết định ảnh hưởng đến phạm vi toàn tỉnh.
2. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố
- Tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ với tinh thần quyết liệt nhưng linh hoạt tùy
vào diễn biến mới của dịch, đảm bảo không gây hoang mang dư luận; kịp thời
đề xuất UBND tỉnh các biện pháp giãn cách phù hợp để phòng, chống dịch bệnh
có hiệu quả.
- Tổ chức phối hợp với các bên liên quan và các đoàn thể nhân dân nhằm
huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện phương án ở các mức độ khẩn
cấp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
- Tùy theo tình hình dịch bệnh để tổ chức huy động, vận động toàn thể lực
lượng xã hội, học sinh, sinh viên, cán bộ y tế nghỉ hưu, lực lượng vũ trang tham
gia các hoạt động đáp ứng dịch bệnh.
- Tăng cường hoạt động của tổ giám sát cộng đồng, tăng cường rà soát “đi
từng ngõ, gõ từng nhà” nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng, xử lý triệt để đảm
bảo không để dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo, trao đổi với UBND các
huyện, thị xã, thành phố lân cận khi ban hành quyết định ảnh hưởng đến phạm vi
toàn huyện.
- Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể, cơ quan, đơn vị tùy theo chức năng nhiệm
vụ tham mưu các biện pháp giãn cách phù hợp.
3. Sở Y tế
- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) phối hợp Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, nắm bắt thông tin các ca bệnh, cập nhật thông tin,
văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia
phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân
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dân tỉnh. Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật bản đồ
COVID-19 tham mưu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dich bệnh COVID-19,
UBND tỉnh các biện pháp vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, không
“ngăn sông cấm chợ” khi chưa cần thiết.
- Củng cố, tăng cường hệ thống giám sát, nhất là trong việc giám sát các
trường hợp có liên quan đến các ca bệnh dương tính, các trường hợp F1, F2;
khoanh vùng, xử lý triệt để theo quy định; tập trung vào các vùng có nguy cơ cao,
các khu vực trọng điểm (chợ đầu mối, siêu thị, cơ sở y tế, khu/cụm công nghiệp,
trường học…), tuyến giao thông với các tỉnh lân cận để phát hiện sớm, xử lý kịp
thời những trường hợp mắc bệnh đầu tiên, không để lây lan, bùng phát thành dịch;
- Theo dõi sát, đánh giá tình hình dịch bệnh và kịp thời đề xuất UBND tỉnh
các biện pháp giãn cách phù hợp để phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả; kịp
thời áp dụng các văn bản, Chỉ thị của Thủ tưởng Chính phủ đúng qui định;
- Triển khai kế hoạch điều trị trong công tác phòng, chống dịch COVID-19
ở mức độ cao hơn, phức tạp hơn, sẵn sàng các phương án để kiểm soát tốt tình
hình dịch. Chỉ đạo các cơ sở y tế rà soát, kiện toàn lại khu điều trị, cách ly y tế
để tiếp nhận các trường tiếp xúc gần/cách ly tập trung có triệu chứng theo
phương châm 4 tại chổ. Sẵn sàng kế hoạch kích hoạt bệnh viện dã chiến kịp thời
theo Kế hoach của UBND tỉnh;
- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động phong toả ở quy mô
khoa/phòng khi xuất hiện F0 tại đó; quyết định phong toả toàn bộ cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh khi cần thiết theo quy định.
- Đảm bảo hậu cần, mua sắm đảm bảo trang thiết bị, máy móc vật tư, sinh
phẩm, hóa chất cần thiết để chuẩn bị sẵn sàng trước các tình huống dịch bệnh.
4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an
tỉnh; các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị: tùy theo chức năng
nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 các địa phương tổ chức triển khai thực hiện phương án giãn cách
theo từng trường hợp cụ thể.
5. Sở Công Thương
Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý
các Cụm công nghiệp huyện, thị xã, thành phố, Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác
kiểm tra, hướng dẫn các Cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu/cụm công nghiệp
quyết định phong toả ở mức phân xưởng/dây chuyền khi xác định có ca F0 trong
Cơ sở sản xuất kinh doanh; quyết định phong toả Cơ sở sản xuất kinh doanh khi
cần thiết, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoạt động của
Cơ sở sản xuất kinh doanh trong quá trình thực hiện phong toả.
6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng
Nam, Báo Quảng Nam và các cơ quan báo chí trên địa bàn
Kịp thời thông báo, đăng tin chính xác về tình hình dịch bệnh COVID-19
tại tỉnh và các tỉnh, thành phố lân cận; tuyên truyền rộng rãi cho Nhân dân về
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các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm trấn an, đồng thời để người dân
biết, tham gia phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
7. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã,
thành phố
- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giám sát, tổ chức cách ly
những người mắc/nghi mắc, người tiếp xúc theo quy định.
- Kích hoạt lại các khu cách ly tập trung tại địa phương theo từng mức nguy
cơ, đảm bảo tối thiểu 01 khu cách ly tập trung đáp ứng thực tế tại địa phương và
dự kiến các khu cách ly tập trung khác sẵn sàng cho tình huống xấu nhất;
- Theo dõi sát, đánh giá tình hình dịch bệnh và kịp thời đề xuất UBND tỉnh
các biện pháp giãn cách phù hợp để phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả; kịp
thời áp dụng các văn bản, Chỉ thị của Thủ tưởng Chính phủ đúng qui định;
- Chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền
về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch cho người dân.
Trên đây là Phương án thực hiện các biện pháp hành chính trong phòng
chống dịch bệnh COVID -19 theo từng cấp độ phù hợp với tình hình thực tế trên
địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp tỉnh yêu cầu các Sở, Ban,
ngành, Đoàn thể tỉnh, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố nghiêm
túc triển khai, thực hiện./.
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Phụ lục I
Những biện pháp triển khai thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ:
1. Thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách
ly, khoanh vùng, dập dịch; đồng thời với việc làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp
nhất người tử vong; phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.
2. Người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát
khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không
tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học,
bệnh viện.
3. Dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có
tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa
cần thiết.
4. Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
(khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường...) và
các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác theo quyết định hoặc chỉ đạo của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh.
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Phụ lục II
Những biện pháp triển khai thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ
1. Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong
01 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học,
bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại
các địa điểm công cộng.
2. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở
lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa,
thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.
3. Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ
các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh quyết định cơ sở kinh doanh, dịch vụ cần đóng cửa.
4. Hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có
dịch đến địa bàn tỉnh. Tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công
cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người trừ các phương tiện vận chuyển
hàng hóa.
5. UBND xã, phường, thị trấn, cảnh sát khu vực, công an xã, thanh niên
xung kích trên địa bàn, tổ dân phố, thôn bản… tăng cường việc giám sát các
trường hợp cách ly tại gia đình, hạn chế tối đa việc giao tiếp của các đối tượng
bị đề nghị cách ly y tế; thực hiện cưỡng chế cách ly y tế đối với các trường hợp
chống đối cách ly theo quy định.
6. Sở Y tế chỉ đạo phân luồng, phân tuyến khám chữa bệnh, đáp ứng yêu
cầu khám chữa bệnh cho nhân dân; có phương án chăm sóc tốt hơn, bảo vệ tốt
nhất an toàn cho lực lượng bác sỹ, cán bộ y tế, đặc biệt là tại các bệnh viện điều
trị người mắc dịch COVID-19.
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Phụ lục III
Những biện pháp triển khai thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ:
1. Thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng Chỉ thị số 16/CT-TTg
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 15 ngày. Yêu cầu
người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết:
a) Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu
khác;
b) Các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa
hoạn...
c) Làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan
ngoại giao và tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thiết yếu.
2. Yêu cầu ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc
dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài
phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m.
3. Nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh
doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm;
xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu,...); cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ
sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ
doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo
đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất,
nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... được tiếp tục hoạt động.
Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối
và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch.
4. Tạm dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu;
5. Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp
vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên
chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa. Hạn chế tối đa hoạt động của các
phương tiện cá nhân.
6. Tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ dành cho người
qua lại trên tuyến biên giới với Lào. Kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua các
cửa khẩu quốc tế trên các tuyến biên giới đường bộ.
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Phụ lục IV
Nội
dung

Tập
trung
đông
người

Chỉ thị 15

Chỉ thị 16

Cách ly toàn xã hội,
Dừng các sự kiện tập trung mọi người dân phải ở
trên 20 người 01 phòng
nhà, chỉ ra ngoài khi
thật sự cần thiết

Chỉ thị 19
Dừng lễ hội, tôn
giáo, giải đấu thể
thao, sự kiện tập
trung đông người

Không tập trung
Không tụ tập quá 02
Không tụ tập từ 10 người
đông người tại nơi
người ngoài công sở,
trở lên ngoài công sở,
công cộng, ngoài
trường học, bệnh
trường học, bệnh viện.
công sở, trường học,
viện
bệnh viện

Khoảng
cách an
02 mét
toàn tối
thiểu
- Tạm đình chỉ hoạt động
các cơ sở kinh doanh dịch
vụ

02 mét

01 mét

- Vẫn tạm đình chỉ - Mở cửa trở lại với
các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn,
dịch vụ
khách sạn, xổ số, bán
buôn, bán lẻ…
- Chỉ các cơ sở kinh - Danh lam thắng
- Chỉ các cơ sở kinh doanh doanh các loại hàng cảnh, khu di tích, khu
Các cơ các loại hàng hóa, dịch vụ hóa, dịch vụ thiết yếu thể thao hoạt động
sở
được mở cửa
trở lại;
thiết yếu được mở cửa
kinh
- Vẫn đóng cửa khu
doanh
vui chơi, giải trí, cơ
sở làm đẹp, karaoke,
mát xa, quán bar, vũ
trường
Hạn chế di chuyển từ vùng Dừng di chuyển từ Xe khách liên tỉnh,
có dịch đến các địa phương vùng có dịch đến các nội tỉnh, taxi… được
khác
địa phương khác
hoạt động trở lại

Hoạt
động
vận tải

Cơ bản dừng hoạt
Hạn chế vận chuyển hành
động vận chuyển
khách từ Hà Nội, TP. HCM
hành khách công
đến nơi khác
cộng

