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Nam Giang, ngày 27 tháng 7 nàm 2020 

THÔNG BAO 
Kêt Iuân cüa dng chi A Viêt So'n, Pho Chü tich phu trach UBND huyên tai 

cu9c hQp trien khai cac biçn phap cap bach phong, chong dch  bçnh Covid-19 

Ngày 27/7/2020, dng chI A Vit San, Phó Chü tjch ph trách UBND, 
Trithng Ban Chi do cap huyn phông, chông djch viêm dithng ho hap cap do 
chüng mói cüa vi rut Corona (Covid- 19) gay ra (gçi tat là Ban Chi do) chü trI 
cuc hpp triên khai các bin pháp cap bach phông, chông djch bnh Covid-19. 
Tham di,r cuc h9p có dông chI trong Ban Chi do theo Quyêt djnh 158/QD-UBND 
ngày 07/2/2020 và Quyêt djnh 289/QD-UBND ngày 16/3/2020 cüa UBND huyn. 
Väng các dan vj: QLTT so 09, Hi Nông dan, Hi LHPN, Lien Doàn lao dng và 
Chü tjch UBND các xA: Ta Paci, Zuôih, Däc Pre, Dàc Pring, La Dêê, La Eê, Cho 
Chun. 

Sau khi nghe Giám doe Trung tam Y te huyn báo cáo tlnh hmnh Covid-19 và 
cong tác phông, chông djch; kiên phát biêu cüa các dOng chI tham dir cuc hop; 
dông chI A Viêt San, Phó Chü tjch phii trách UBND huyn, Trm9ng ban chi d?o 
chU trI kêt 1un nhUng ni dung sau: 

TruOc tInh hInh diên biên phirc tap, dâ có nhmg ca lay nhim trong cong 
dông tai  Dà Näng và Quàng Ngài; mt so ngi..thi dan, can b, cong chi:rc, viên chirc 
và ngtxii lao dng, h9c sinh, sinh viên là Cong dan Nam Giang có thai gian tiêp 
xüc, sinh song, lam vic, h9c tap,  giao lu'u, di li, khám, chU'a bnh, giao thuang 
vai Dà Näng và mt sO tinh lan ctn va ngixçYc laj,  dã có mt so truarng hcp phái 
thuc hiên each ly. Do 4y, nguy co djch có the xáy tai  dja phixong nêu lo là, chü 
quan. Dê triên khai dông b, quyêt lit các giài pháp phông, chông djch Covid-1 9 
trên dja bàn, Ban Chi dao  dê nghj: 

1. Các thánh viên BCD quán trit den can b, cOng chuc, viên chuc va nguai 
lao dng ca quan, dan vj, dja phtrang thirc hin nghiêm tuc vic deo khâu trang, 
rüa tay bang xà phông, dung djch sat khuân và các bin pháp phông, chông djch 
Covid-19. 

2. Dê nghj Ban Tuyên giáo Huyn üy, PhOng Van hóa-ThOng tin, Trung tam 
VHTT&TTTH, Mt trn và các ngành Doán the huyn, UBND các xä, thj trân tang 
ciRing cOng tác tuyên truyên qua các phuang tin truyên thOng, tuyên truyên luu 
dng, tuyên truyên ca sà và hi viên, ngithi dan tuyt dôi không la là, chü quan, 
nâng cao thuc, trách nhim, chü dng phông, chông djch Covid-19 mt cách tot 
nhât (ni dung tuyên truyên phái rO rang, có khuyên cáo, phü hçip vói chU truang, 
quy djnh). 

3. Thu trithng các co quan, dan vj khân truang tiên hành rà soát, 1p danh 
sách nhQng nguôi có di den Trung tam tic ciiai For You Palace trong thai gian tir 
10h30-12h30 ngày 18/7/2020 và nhQng ngi.thi dâ den khám, diêu trj, chäm soc 
bnh nhân ti Bnh vin C Dà Nàng, Bnh vin Da khoa Dà Nang, Bênh vin 
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Chinh hInh và Phic hM chirc näng Dà Nng v.v.... và các dja dim kháccó lien 
quan den yêu to djch t cUa các ca bnh (416,418,419,420) gri danh sách ye Trung 
tam y tê huyn chm nhât tru*c 15h00 ngày 28/7/2020 de phân 1oi, to chüc cách 
ly theo quy djnh. 

4. Trung tam Y tê huyn: 
- Thu?ng xuyen cp nh.t các van bàn chi do cüa ngành Y tê, lam tot cong 

tác tham mtru cho cci quan thi.thng trirc Ban Chi do. 
- Sau khi tiêp nhn danh sách cüa các Ca quan, danvj, dja phuang gui ye, 

khân tnrang phân loi, truy vet các trueing hçp tiêp xüc gân, xác djnh các truYng 
hap can lay mu xét nghim, theo dOi và thirc hin các bin pháp each ly kjp thi. 

- ChU tn, phôi hçip cUng vâi các ngành thrc hin tot phuang chârn '4 ti chô": 
Dir phông, cách ly, diêu trj ti chô; ca sâ vt chat, trang thiêt bj, thuôc men, diing 
cii phOng h theo yeu câu ti ch; kinh phi ti chô; nhân lçrc tii chô. 

- Tiêp tuc duy trI diRing day nOng, cong bô cong khai so din thoi ththng 
day nóng cap huyn dê tiêp nhn mi phân ánh ye cOng tác phông, chông djch 
bênh Covid-19. 

- Phân cong Giám doe Trung tam Y tC huyn là ngithi phát ngôn và cung cap 
thông tin cüa Ban Chi dio lien quan den cOng tác phông, chông djch bnh Covid-
19 trên dia bàn. 

- Cong tác khárn, ch&a bnh tii Trung tam tê và các Trtm Y tê thçrc hiên 
diing theo quy djnh ye phông, chông djch Covid-19 và các djch bnh nguy hiêni có 
lien quan. 

- Thirc hiên tiêu dec, khi:r trüng ti 02 diem (Hi dông) thi tOt nghip THPT 
quOc gia näm 2020 tti Trithng THPT Nam Giang và Tri.thng THPT Nguyen Van 
TrOi. 

5. Phông Tài chInh - Ké hoach chü trI, phôi hap vOl các ca quan, dan vi, dja 
phuang rà soát Lai  nguOn ngân sách dir phông, huOng dn chi tiêt kim, hiu qua 
theo quy djnh. 

6. Ban Clii huy Quân sir huyn lam vic vOi Trithng Trung cap nghê dan tc 
và mien nüi Quàng Narn tiêp tiic xây dirng khu each ly tp trung, d phOng tnrOc 
mi tInh huOng diên biên phOc tap. 

7. COng an huyn: Chü trI, phOi hap vOl Trungtâm Y tê và các dan vi lien 
quan chuân bj phuang an hrc lung thành 1p to chôt chn cUa huyn khi có chi 
dao cüa tinh triên khai ngay. Tang cuOng cong tác quãn l' tarn tru, tm yang và cu 
tru trên dja bàn; kiêm tra, rã soát, xi:r 1 ngt.thi nuOc ngoài den dja bàn trái phép; 
theo dôi, xcr 1 nghiêm các tri.rOng hap di.ra thông tin khOng dung, sai sir that ye 
djch Covid-19, gay hoang mang nhân dan. 

8. Các DOn Biên phông, Clii cuc Hài quan Nam Giang triên khai thurc hin 
các nhim v11 kiêm soát hài quan, cOa khâu, duOng môn, lOi mO theo chi dto cUa 
ngành d9c và UBND tinh t?i  Thông báo so 270/TB-UBND ngày 24/7/2020, Cong 
van 420 1/UBND-KGVX vàcác van bàn lien quan. 

9. UBND các xà, thj tran: 
- Khân truang rà soát, thuc hién khai báo y tê và 1p danh sách h9c sinh, sinh 

viên vá nguOi dan, ngi.rOi lao dng co di den Dã Nng và trO ye dja phuang trong 
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TL. CHU TICH 
VAN PHONG 

ALa g Tru'Q'p 

thii gian tr ngày 18/7/2020 dn ngày 26/7/2020 gcri danh sách ye Trung tarn y tê 

huyn chm nhât trtr&c 15h00 ngày 28/7/2020. 
- Tang ci.rông cong tac tuyên truyên den ngithi dan thrc hin deo khâu trang 

nci cong cong, rira tay bang xà phông hoc dung djch sat khuan, giü khoãng each 
an toàn khi tiêp xiic; khuyên cáo bà con khOng den Dà Nàng nêu không 1 do 
cap bach, can thiêt. 

10. Tri.thng THPT Nam Giang Va Trung THPT Nguyen Van TrOi chü tn, 
phôi hçip vâi Trung tam Y tê triên khai các bin pháp phông, chông djch Covid- 19 
tti diem thi cüa trixông, dam báo mi cong tác phông, chông djch Covid- 19 an toàn 
truOc khi diên ra kS'  thi tOt nghip THPT näm 2020. 

11. Các thành viên con li, xay dmg phuang an theo chirc näng, nhimvii 
cUa ngành mInh; chü dng tham mixu, triên khai thicc hin cong tác phOng, chông 
djch Covid- 19 theo 1mb virc ngành phii trách. 

12. Giao dông chI A Vô To Phuang, Phó Chü tjch UBND huyn, Phó Trithng 
Ban Chi dto tr1rc tiêp chi dto, phi trách, theo dOi cong tác phOng, chông djch 
Covid-19 trên dja bàn trong thii gian tü sau cuc hQp nay den bet ngày 10/8/2020. 

Trên day là thông báo k& 1utn cüa dng chI A Vit Scm, Phó Chü tjch 
Thithng trirc UBND huyn, Tru&ng Ban chi do cap huyn phOng, chông djch 
viêm duOng ho hap cap do chüng mâi cüa vi rilt Corona (Covid-19), dê nghj Thu 
truO'ng các cci quan, dm vi, Chü tjch UBND các xã, thj trân can cir các nhim Yi;1 

ckrçyc giao triên khai thuc hiên./. 

Ncri nI,In: 
- Nhu trên; 
- BCD tinh (thay b/c); 
- TT Huyn Ciy, HDND, UBND huyn; 
- Cãc thành viên Ban Chi dao huyn; 
- Các chuyên viên; 
- Luu VT, TH. 
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