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

#SoKyHieuVanBan  #DiaDiemNgayBanHanh

V/v tiếp tục tăng cường triển 
khai các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 
trong tình hình mới

Kính gửi: 
- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Giám đốc các công ty, xí nghiệp trên địa bàn huyện.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, tiềm 
ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao; một số tỉnh, thành trong cả nước 
tiếp tục phát hiện ca lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 
02 tỉnh, thành giáp với Quảng Nam là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi 
(hiện tại Đà Nẵng có 4 Phường thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ kể 
từ 0h00 ngày 17/7/2021).

Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh/Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; các văn bản chỉ đạo của UBND huyện về công tác 
phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua. Uỷ ban nhân dân huyện Nam Giang yêu 
cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, 
thị trấn; Giám đốc các công ty, xí nghiệp trên địa bàn huyện triển khai thực hiện 
một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường công tác quản lý, cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về 
Nam Giang để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Hướng dẫn số 02/HD-BCĐ 
ngày 18/7/2021 của Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch Covid-19 (kèm 
theo)

2. Quán triệt kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 
nhân dân về tình hình dịch Covid-19 để nâng cao nhận thức và hành động, cùng 
với cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương các cấp trong thực hiện 
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, 
trong đó thực hiện nghiêm túc các biện pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế với 
tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng cao nhất, không chủ quan, lơ là trong công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

3. Đề nghị mọi người dân Nam Giang không đi đến thành phố Đà Nẵng, tỉnh 
Quảng Ngãi và các địa phương có dịch trong thời điểm này cho đến khi có thông 
báo mới. Nếu có việc cần thiết phải đến các địa phương có dịch, nhất là thành phố 
Đà Nẵng thì khi về huyện Nam Giang phải cách ly theo đúng quy định. Đồng thời, 



người dân Nam Giang đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, 
các địa phương có dịch không nên về Nam Giang trong lúc này (nếu về thì cũng 
phải cách ly theo đúng quy định).

4. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn
- Chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương mình 

kích hoạt các nhiệm vụ, trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo; kích hoạt 
nhiệm vụ, trách nhiệm của Tổ truyền thông - Giám sát cộng đồng để thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch tại thôn, Tổ dân phố của mình. Phát huy vai trò của 
từng người dân, hộ gia đình, thôn, tổ dân phố trong thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19.

- Chỉ đạo Công an xã, thị trấn, Công an viên, các ban, ngành đoàn thể của 
thôn phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 
tại địa phương, nhất là việc theo dõi các trường hợp từ các vùng dịch về tại địa 
phương mình; thông báo kịp thời cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương 
để thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. Tăng cường các biện pháp quản 
lý tạm trú, tạm vắng, phát hiện kịp thời các trường hợp từ vùng dịch đến công tác, 
làm ăn…tại địa phương để kịp thời thực hiện biện pháp cách ly y tế tập trung.

- Thông báo đến các cơ sở kinh doanh, quán ăn, nhà nghỉ, khách sạn phối 
hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cơ sở thực hiện nghiêm túc các biện 
pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Tuyệt đối không để lái xe, thành 
viên, khách trên xe đến từ địa phương có dịch xuống ăn uống, nghỉ ngơi tại quán, 
nhà nghỉ, khách sạn; khi khách trên xe đường dài có nhu cầu ăn, uống thì yêu cầu 
cử nhân viên phục vụ chuyển đồ ăn, thức uống lên xe, nhưng phải thực hiện 
nghiêm túc, triệt để các biện pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đối với các 
nhà nghỉ, khách sạn tại địa bàn huyện, thực hiện nghiêm việc không đón tiếp, 
tiếp xúc trực tiếp, bố trí khách từ vùng dịch về/qua địa phương lưu trú; khi khách 
đến từ vùng dịch, đến liên hệ lưu trú lại tại địa phương, đề nghị thông báo cho Ban 
Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện (qua anh Phạm Hồng Hà, Phó 
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện: 0982.279.773) để thực hiện kịp thời biện pháp 
cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

- Thông báo đến các hộ gia đình tại địa phương có người thân đang lao 
động, học tập, làm ăn, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu về địa 
phương, đề nghị liên hệ kịp thời với anh/chị Đình Thiên, số điện thoại: 
0902.359.878; Ngọc Tiên, số điện thoại: 0905.877.791 để được hướng dẫn và hỗ 
trợ cụ thể (danh sách đầu mối liên hệ Hội đồng hương tại thành phố Hồ Chí Minh 
theo huyện/thị xã/thành phố của tỉnh Quảng Nam).

5. Công an huyện
- Chỉ đạo Chốt kiểm soát phòng, chống dịch của huyện tại thôn Hoa, thị trấn 

Thạnh Mỹ tăng cường các biện pháp chốt chặn 24/24h; theo dõi, hướng dẫn các tổ 
chức, cá nhân đến địa bàn huyện thực hiện khai báo y tế cụ thể, rõ ràng; đối với tổ 
chức, cá nhân đến từ vùng dịch, đề nghị tuyệt đối không cho đến huyện Nam 



Giang (trừ phương tiện chở người dân về từ thành phố Hồ Chí Minh theo Phương 
án của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19), đồng thời thông 
báo cho địa phương nơi sinh sống biết để thực hiện biện pháp cách ly y tế tập trung 
theo chỉ đạo của UBND tỉnh/Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-
19. Đối với công dân của huyện Nam Giang khi về từ vùng dịch, đề nghị Tổ chốt 
chặn hướng dẫn các cá nhân về thực hiện cách ly y tế tập trung/cách ly y tế tại nhà; 
đồng thời thông báo kịp thời về Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 biết để thực hiện biện pháp cách ly y tế tập trung (đối với các trường hợp 
quy định phải thực hiện cách ly y tế tập trung).

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, 
quản lý địa bàn chặt chẽ, nhất là quản lý tạm trú, tạm vắng; kịp thời phát hiện, xử 
lý các trường hợp không khai báo; phối hợp với Tổ Truyền thông- Giám sát cộng 
đồng địa phương trong việc giám sát các phương tiện từ vùng dịch đổ, trả khách 
hoặc cho khách ăn uống, nghỉ ngơi tại các hàng quán, nhà nghỉ, khách sạn để kịp 
thời xử lý, thông báo cho cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp theo dõi, 
cách ly y tế tập trung theo quy định.

- Phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 02 trong việc dừng, đỗ các 
phương tiện đường dài (khi cần thiết) để thực hiện biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19; theo dõi các phương tiện từ vùng dịch đi qua địa bàn huyện; kịp thời 
phát hiện các trường hợp khai báo không trung thực, dừng đổ, trả khách trên địa 
bàn huyện, để có biện pháp xử lý kịp thời.

6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 
Chủ trì, đảm bảo vị trí, các điều kiện cần thiết tại khu cách ly tập trung của 

huyện; đảm bảo các biện pháp y tế trong quá trình quản lý, điều hành khu cách ly 
tập trung. Rà soát, chuẩn bị phương án sử dụng khu cách ly tập trung dự phòng khi 
vượt quá năng lực tiếp nhận của khu cách ly hiện tại; tham mưu UBND huyện văn 
bản phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam đề xuất UBND tỉnh thống 
nhất chủ trương sử dụng cơ sở đào tạo nghề/thuộc Trường Cao đẳng nghề Quảng 
Nam tại huyện Nam Giang để làm khu cách ly tập trung của huyện (theo tinh thần 
thống nhất giữa UBND huyện Nam Giang và Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam 
tại buổi làm việc ngày 30/6/2021). 

7. Trung tâm Y tế huyện (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện về 
phòng, chống dịch Covid-19)

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành trong cả 
nước, nhất là tại các địa phương giáp ranh với tỉnh Quảng Nam để tham mưu kịp 
thời Ban Chỉ đạo cấp huyện về phòng, chống dịch Covid-19 trong chỉ đạo, thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

- Chuẩn bị đảm bảo các phương tiện, thiết bị lấy mẫu, test nhanh kháng 
nguyên SARS-CoV-2 để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong thực hiện 
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Việc mua, quản lý, 
sử dụng, thanh toán chi phí thiết bị lấy mẫu, test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-



2 thực hiện theo Hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 288/BYT-TB-CT, ngày 
02/7/2021 V/v danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét 
nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu và 
khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 3);  Công 
văn số 5378/BYT-KHTC hướng dẫn về mức giá thanh toán chi phí xét nghiệm 
Covid-19 từ ngày 01/7/2021.

8. Giao Phòng Tài chính- Kế hoạch: Tham mưu UBND huyện đảm bảo 
kinh phí hoạt động phục vụ công tác phòng, chống dịch, phân cấp, theo dõi, hướng 
dẫn việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí phòng, chống dịch theo quy định.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn; Giám đốc các Công ty, xí nghiệp hoạt động trên địa bàn 
huyện căn cứ, triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như trên;
- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 (thay b/c) ;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện;                                                                       
- CPCVP, CV;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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