
UBND HUY1N NAM GIANG 
BCD CAP HUYEN PHONG, 
CHONG  DICH COVID-19 

S: '/CV-BCD 

V/v hoat dông cüa các Ch& 
kiêm soát, To giám sat và 
Tuyên truyên phOng, chông 
dich berth Covid-19 trên dia 
bàn huyn trong tInh hInh mOi 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do — Hinh phiic 

Nam Giang, ngày 2rtháng 8 na/n 2020 

KInh gCri: 
- Cong an huyn; 
- Trung tam Y tê Narn Giang; 
- Huyn Doàn Narn Giang; 
- UBND các xâ, thj trân. 

Dn nay, tInh hInh djch bnh Covid-19 trên dja bàn huyn Ca bàn du'gc kiêm 
soát; dé dam bào boat dng cüa các Chôt kiêm soát và To giám sat và tuyên truyên 
phông, chông djch bnh trong tInh hinh rnói, Ban Chi dao  cap huyn phông, chông 
djch bnh Covid-19 thông báo: 

1. Dirng hot dng cña cac Chôt kiêm soát phông, chông djch bnh Covid-
19 cap huyn ('Tçii Quyét d'inh so 1518/QD-BC'D ngày 19/8/2020 ct',a Ban Chi dio 
cOp huyn phOng, chOng dich bnh Covid-19) và cap xà tà' ngày 01/9/2020: Giao 
Cong an huyn chü trI, phôi hçip vâi các ngành lien quan và UBND các xä, thj trân 
triên khai thuc hiên. 

2. Tiêp ti1c hoat  dtng dôi vói: 
- Các To Giám sat và tuyên truyên phông, chông djch bnh Covid-19 cap xã 

den khi có Thông báo mó'i: Giao UBND cap xã triên khai thirc hin. 
- To Giárn sat và Tuyên truyên phông, chông dich Covid-19 tai  Chçi Thanh 

M9, huyên Narn Giang, tinh Quãng Nam (Theo Quyét dfnh sO 1418/QD-BCD ngày 
11/8/2020 cia Ban Clii dçio cOp huyn phOng, chóng djch bnh Covid-19) den khi 
có Thông báo rnó'i. Dê nghj Cong an huyn và UBND thj trân Thanh M chi dao 
02 To Giárn sat và tuyên truyên phông, chông djch bnh Covid- 19 tai  Chg Thanh 
M' tiêp tçic hoat  hoat dng diing quy djnh. 

Dé nghj Thfi trung các Ca quan, dan vj lien quan và Chü tjch UBND các 
xã, thi trân triên khai thuc hin./1I 

ATo'i u/ian: 
- Nhu trén; 
- TT. HU, HDND, UBND, UBMTTQVN 
huyn (b/c); 
- Baii Clii do cap huyii phàng, chông 
Covid-19; 
- VPTT cap liuyn phàng, chong Covid-19; 
- CPVP; 
- LLIu: VT, VX, KTN, KTTH, NC. 

PHO CHU T!CH  UBND HUYN 
A Viêt So'n 


	Page 1

