
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM GIANG

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

#SoKyHieuVanBan  #DiaDiemNgayBanHanh

V/v đảm bảo công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 đối với 
cán bộ, công chức, viên chức 
huyện Nam Giang về nhà vào 
cuối tuần tại thành phố Đà 
Nẵng.

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Ngày 09/7/2021, UBND huyện đã có ý kiến chỉ đạo V/v tiếp tục tăng cường 
quản lý, cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về huyện Nam Giang; tăng cường 
kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách đường dài đi qua địa bàn 
huyện. Trước tình hình phát hiện 01 ca dương tính mới tại phường Hòa Xuân, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng (bệnh nhân được bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng 
lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2 vào ngày 10/7/2021; kết quả xét nghiệm bằng 
phương pháp Realtime RT-PCR của bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng: dương tính với 
SARS-CoV-2). Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời 
không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến công việc của các cơ quan trên địa bàn 
huyện, UBND huyện đề nghị:

1. Cán bộ, công chức, viên chức có về nhà tại thành phố Đà Nẵng vào cuối 
tuần vừa rồi (từ thứ Sáu, ngày 09/7/2021), khi lên làm việc lại phải xuất trình kết 
quả xét nghiệm âm tính với SARS- CoV-2 (bằng phương pháp Realtime RT-PCR 
hoặc test nhanh kháng nguyên) tại chốt kiểm dịch của huyện đặt tại thôn Hoa, thị 
trấn Thạnh Mỹ; đồng thời, thực hiện phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế tại 
các chốt kiểm soát phòng, chống dịch hoặc y tế địa phương (ưu tiên thực hiện khai 
báo y tế tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch) và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về tính trung thực trong khai báo y tế của mình.

Các trường hợp không xuất trình kết quả xét nghiệm (âm tính với SARS-
CoV-2), đề nghị tuyệt đối không lên cơ quan làm việc, mà phải có trách nhiệm báo 
cáo Thủ trưởng cơ quan, xin phép giải quyết các công việc tại nhà (ở thành phố Đà 
Nẵng).

2. Cán bộ, công chức, viên chức có nhà ở tại Đà Nẵng khi đủ điều kiện lên 
làm việc lại tại huyện, đề nghị vào thời gian tiếp theo, tuyệt đối không về nhà vào 
bất cứ thời gian nào, tính từ tuần 28 (từ thứ Hai, ngày 12/7/2021) trở đi cho đến 
khi có ý kiến chỉ đạo mới của UBND huyện.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt kịp thời đến cán bộ, công 
chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình nghiêm túc thực hiện.



Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như trên (để thực hiện);
- Ban Thường vụ Huyện ủy    (thay b/c);
- TT. HĐND huyện 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện;
- CPCVP, CVKGVX;                                                                       
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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