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#SoKyHieuVanBan

V/v tiếp tục thực hiện một số 
biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 đối với cán bộ, 
công chức, viên chức có nhà 
ở tại thành phố Đà Nẵng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                __________________________________________________ 

  #DiaDiemNgayBanHanh

 
Kính gửi: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện

Để tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị có 
nhà ở tại thành phố Đà Nẵng trở lại làm việc, UBND huyện đề nghị:

1. Các cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị chủ động liên hệ 
với các cơ sở y tế tại địa phương có khả năng test nhanh/RT-PCR, trong vòng 72 
giờ, nếu có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, được phép trở lại làm việc và 
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (biện pháp 5K). Trường 
hợp cán bộ, công chức, viên chức gặp khó khăn trong việc test nhanh/RT-PCR 
Covid-19 tại địa phương nơi cư trú thì được phép đến Nam Giang lấy kết quả test 
nhanh/RT-PCR Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện (liên hệ anh Hà - Phó Giám đốc 
sđt 0982279773), nếu có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ thì được trở lại làm việc 
và thực hiện cách ly tại cơ quan, đơn vị theo quy định. Trong quá trình di chuyển từ 
Đà Nẵng đến Nam Giang lấy mẫu xét nghiệm đến khi có kết quả âm tính trong vòng 
72 giờ, phải thực hiện nghiêm các biện pháp 5K theo quy định. 

2. Đối với cán bộ, công chức đã đến Nam Giang làm việc theo Công văn số 
570/UBND-KGVX ngày 25/6/2021 của UBND huyện, đề nghị cán bộ, công chức, 
viên chức trong ngày nghỉ cuối tuần, hạn chế về Đà Nẵng cho đến khi có thông báo 
mới (trừ một số trường hợp cần thiết, cấp bách việc gia đình, cá nhân); thực hiện 
nghiêm các biện pháp 5K và lấy mẫu test nhanh/RT-PCR Covid-19 khi trở lại làm 
việc.

Đề nghị Thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, ban, ngành, 
đoàn thể trên địa bàn huyện triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Huyện ủy (báo cáo);
- TT. UBND huyện;
- Công an huyện, các tổ chốt chặn Covid-19;
- BCĐ cấp huyện phòng, chống Covid-19;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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