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#SoKyHieuVanBan

V/v triển khai một số biện 
pháp để thực hiện các quy 
định về phòng, chống dịch 
Covi-19

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:  
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các công ty, xí nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ 
Chí Minh diễn biến hết sức phức tạp (trong đó, Quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng đã có những ca dương tính Covid 19 trong cộng đồng).

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 
huyện ngay từ chiều hôm nay (ngày 19/6/2021); thực hiện khuyến cáo của Ban Chỉ 
đạo phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 tỉnh Quảng Nam. UBND huyện chỉ đạo Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Gi ám đốc các công ty, 
xí nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện triển khai thực hiện một số biện pháp 
khẩn cấp sau:

1. Thống nhất cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc 
tại huyện Nam Giang có nhà ở tại thành phố Đà Nẵng, trong dịp cuối tuần từ ngày 
18/6/2021 đến nay có trở về nhà ở tại Đà Nẵng thì nghỉ thêm một tuần để theo dõi 
cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian nghỉ tại nhà, thực hiện nghiêm các 
biện pháp 5K, không đi đến các địa điểm công cộng, địa điểm có dịch Covid-19. 

Đối với các trường hợp công dân của Nam Giang hoặc công dân ở các địa 
phương khác đến Nam Giang thì thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà/nơi lưu trú 
đối với người đến/ở/về từ thành phố Đà Nẵng.

Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn quán triệt đến 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình và lập danh 
sách quản lý theo dõi chặt chẽ các trường hợp được cách ly tại nhà (nơi lưu trú); 
đồng thời thực hiện khai báo y tế kịp thời, đầy đủ đối với các trường hợp trên; báo 
cáo UBND huyện theo dõi, chỉ đạo (qua Trung tâm Y tế, Văn phòng 
HĐND&UBND huyện).

2. Thực hiện cách ly tập trung người đến/ở/ về từ TP HCM và từ quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng. Giao BCH Quân sự huyện rà soát, chủ trì phối hợp với các 
đơn vị liên quan sẵn sàng đảm bảo điều kiện tiếp nhận các trường hợp cách ly tập 
trung tại trụ sở Phòng Giao dịch NHCSXH cũ.

3. Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, Huyện đoàn và 
các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện thành lập lại lực lượng tại các Chốt tại 



thôn Hoa và đường Trường Sơn Đông để kiểm soát người từ thành phố HCM và 
thành phố Đà Nẵng về địa phương.

 4. Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với Công an huyện tiến hành rà soát, truy 
vết, xác minh các trường hợp trên địa bàn có liên quan đến các ca nhiễm trong cộng 
đồng tại thành phố Đà Nẵng và thành phố HCM (nếu có) để thực hiện các biện pháp 
cách ly kịp thời theo quy định. Thiết kế mẫu tờ khai y tế chi tiết, thuận lợi trong việc 
quản lý thông tin lịch sử đi lại, phục vụ cho công tác phòng, chống dịch covid-19.

5. Trung tâm Văn hóa TT&THTH huyện: Tăng cường công tác tuyên truyền 
trên các phương tiện thông tin địa chúng, tuyên truyền lưu động về công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 trên địa bàn; thực hiện các quy định 5K của Bộ Y tế.

6. UBND các xã, thị trấn: Quản lý, theo dõi các trường hợp từ Đà Nẵng, thành 
phố HCM về địa phương mình để thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà và kịp thời 
thông báo đến các cơ quan chức năng thực hiện biện pháp cách ly tập trung theo quy 
định.

Kích hoạt lại các Tổ giám sát tuyên truyền, phòng chống Covid- 19 tại cộng 
đồng; tăng cường công tác tuyên tuyền, vận động nhân dân thực hiện công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, tuyệt đối, không chủ quan lơ là.

Phát huy sức mạnh của cộng đồng, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình, người dân 
trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; cung cấp thông tin 
liên quan đến người đi về từ vùng dịch theo khuyến cáo nêu trên.

7. Các doanh nghiệp, công ty xí nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện thực 
hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; chấp hành nghiêm các biện pháp 
thực hiện cách ly theo chỉ đạo nêu trên đối với các trường hợp quản lý, chuyên gia, 
công nhân, nhân viên và người lao động về từ thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ 
Chí Minh.

8. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang tăng cường các biện pháp quản lý, 
cung cấp thông tin đối với các cá nhân từ vùng dịch, nhất là từ thành phố Hồ Chí 
Minh và thành phố Đà Nẵng lên khu vực biên giới cho các lực lượng chức năng của 
huyện, để có biện pháp theo dõi, thực hiện các biện pháp y tế cần thiết trong phòng, 
chống dịch covid-19.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Giám 
đốc các Công ty, xí nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện căn cứ triển khai thực 
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND;
- Ban Thường trực UBMTTVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn 
huyện;
- Các Đồn Biên phòng, Đoàn KTQP 207;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, KGVX.

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

#ChuKyLanhDao
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