
UBND HUYN NAM GIANG CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
BAN CHI DiO CAP HUYN Dc 1p  — Tr do — Hnh phüc 
PHONG, CHONG COVID-19 

S&,/4/I/QD-BCD Nam Giang, ngày 11 tháng 8 nàm 2020 

QUYET D!NH 
Thành 1p To giám sat và tuyên truyn phông, chIng djch Covid-19 tti 

Chçr Thnh M5, huyn Nam Giang, tinh Quãng Nam 

TRU'O11G BAN CHI io cAp HUYN PHONG, CHONG DICH  BNH 
V1iM DTfNG HO HAP CAP DO CHUNG MOI CUA 

VI R15T CORONA GAY 1& 

Can ci' Lut Td chj'c chInh quyn dja phu'ong ngày 19/6/2015; Luat  sz'ta 
dói, bó sung m5t so diêu cza lut to chi'c chInh phi và luit tO chi'c chInh quyên 
d.iaphuvng ngày 22/11/2019, 

Can thNghj djnh sd 176/2013/ND-CF ngày 14/11/2013 v vic Quy djnh 
thphgt hành chInh trong Thih vtc Y tê; 

Can cz' Lut PhOng, chO'ng bnh fruyn nhiêm ngày 21/11/2007, 

Can cz' COng din kMn sO' 03/D-UBND ngày 03/8/2020 cia UBND tinh 
Quáng Nam ye viçc Tp trung triên khai quyét lit các bin pháp cap bach phông, 
chOng djch bçnh Covid-19 trén dja bàn tinh Quáng Nam, 

Can ct' Quyé't djnh s 158/QD-UBND ngày 07/2/2020 cia UBND huyn 
Nam Giang ye vic thành 1p  Ban C'hi dgo cap huyn phOng, chOng djch viêm 
du'ô'ng ho hap cap do chiing mó'i cza vi ru't Corona gay ra (Covid — 19) 

Theo d nghj cza Cong an huyn Nam Giang tgi Ta trInh sO' 688/TTr-CAH, 
ngày 11/8/2020 ye vic dé nghj thành 4p TO giám sat và tuyên truyén phông, 
chóng Covid-19 tgi chçi Thgnh M9. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Thành 1p các To giám sat và tuyên truyn phông, chng Covid- 19 
tai Chg Thtnh M, huyn Nam Giang nhu sau: 

1. To 1: 

a) Ong Doãn Khánh — Can b Cong an Thj trn Thtth Ms', T tril&ng. 

b) Ong A Rt Liêc — Bão v dan phô Thj trtn Thnh M, thành viên. 

c) Ong Truang Cong Thanh — Báo v dan ph Thj trn Thtnh M, thành 
vien. 
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2. T 2: 

a) Ong Ngô Hoàng Tin Anh — Can b Cong an Th trail Thtnh M5, T 
trueing. 

b) Ong Vucmg Ng9c Phi - Báo v dan pM Thj trn Thnh Mi, thành viên. 

c) Ong Nguyn ChI Thanh — Báo v dan pM Thj trn Thanh M; thành 
vien. 

Diêu 2. Nhim vi cüa T giám sat và tuyên truyn phông, cMng djch 
Covid-19 tti chG Thtnh M5: 

1. Hang ngày nhc nhâ, tuyên truyn, 4n dng các tiu thuang, nguôi dan 
mua, ban ti Chg Thtnh M thirc hin dam báo các bin pháp phông, chông djch 
Covid-19 theo các khuyên cáo, quy djnh cüa B Y tê nhu: Giü khoãng each an 
toàn khi tiêp xüc, deo khâu trang, rira tay bang xà phông, dung djch sat khuân..... 

2. Hói, giám sat, phát hin và báo cáo UBNID thj trn Thanh M các trung 
hçip tiêu thucng, ngui dan buôn ban nhô, lé ti diem ch, nhât là các tiêu thucing 
den tir các dja phuang có djch ('Thành phô Dà Náng, huycn Dai lóc, thành phó H5i 
An, huyn Diçn Bàn, huycn Duy Xuyên, huyçn Que San, huycn Tháng BInh) có 
biêu hin nghi ng? nhiêm bnh (Dâu hiu sot, ho, khó thO, dau hQng, dau ngirc, ...) 
dê thirc hin các bin pháp cách ly ytê và lay mâu xét nghim theo quy djnh. 

3. Kin nghj Ca quan có thm quyn xü l nghiêm các tnthng hçip vi phtm 
các quy djnh ye phông, chông djch bnh Covid — 19 theo Nghj dnh 176/2013/ND-
CP ngày 14/11/2013 cüa ChInh phü ye Quy djnh xi:r pht hànli chInh trong 1mb VIC 

Ytê. 

Diêu 3. Quy& djnh có hiu lirc k tc ngày k. 

Diu 4. Chánh Van phông HDND&UBND huyn, Truâng Cong an huyn, 
Chü tjch UBND thj trân Thanh M5 và các ông, bà có ten tai  diêu 1 can cir quyêt 
djnh thi hành./. 

TRTJ'NG BAN 
No'i nhân: 
- Nhi.r diêu 4; 
- TT. Huyn üy, HDND huyn; 
- TT. UBND huyn; 
- BCD phông, chong Covid-19 huyn; 
- CPVP; 
-Luu:VT. 

 

PHO CHU TCH PHU TRACH 
UBND HUYEN 

A Vit Soii 
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