
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN NAM GIANG Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

So: /TB-UBND Nam Giang, ngày  J  tháng 7 nãm 2020 

THÔNG BAO 
Kt 1un cüa dng chI A Vit Son, Phó Chü tjch Phy trách UBND huyn ti 

cuc hçp bàn các bin pháp phông, chông Covid-19 trong tInh hInh mói 

Ngày 29/7/2020, ti Phông h9p s 01 — UBND huyn, Phó ChU tjch Phii 
trách UBND huyn A Viêt San chü trI cuc h9p bàn các bin pháp phông, chng 
djch bnh Covid-19 trong tnh hmnh mOi. Tham dir cuc h9p có: Dông chI Lé Van 
Huô'ng — BI thu Huyn üy, dông chI Ch Rum Nhiên — Chü tjch HDNID huyn, 
dông chI A Vô To Phuang — Phó Chü tjch UBND huyn và dai  din lãnh dao: 
Phông Tài chInh — Kê hoch, Ban Chi buy Quân s1I huyn, Trung tarn tê, Van 
phông HDND&UBND huyn và UBND thj trân Thnh M5. 

Sau khi Phó Giám dôc Trung tam Y té huyn Phrn Hông Ha báo cáo tInh 
hInh triên khai, két qua dt duc trong cong tác phông, chOng djch Covid-19 trên 
da bàn huyn trong thai gian qua; kiên tháo 1un, dê xuât cüa thành phân dir 
h9p; kiên phát biêu chi do cüa dông chI: Lê VAn Huông — BI thu Huyn üy và 
dông chI Chô' Rum Nhiên - Chü tjch HDND huyn, kiên phát biêu cüa dông chj 
A Vô To Phuo'ng — Phó Chü tjch UBND huyn; dOng chI A Viêt San, Phó Chü 
tjch Phi trách UBND huyn chU trI cuc h9p kêt 1un: 

1. Thông nhât thành 1p 02 khu each ly tp trung tii: Co s 2 cüa Phông 
khám da khoa khu virc Chà Val và Trumg Trung cap nghê thanh niên dan tc 
mien niii Quáng Nam. 

Giao Trung tarn Y té huyn chü tn, phôi hçp vi các ngành lien quan và 
UBND các xA, thj trân khân truang kiêrn tra, rà soát tat cà trumg hçip nghi ngä lay 
nhim Covid- 19 trên dja bàn huyên; phân djnh, sang l9c rO tri.thng hgp nào cách ly 
tp trung, trurng hçip nào cách ly ti nhà, tru'ng hçip nào cách ly cci sâ !isu trit 
hoc each ly diêu trj dê tham rnuu UBND huyn 1p các thu t11c, ho so tO chirc cach 
ly dung quy djnh cüa ngành Y tê theo chi do cüa UBND huyn ti Cong vAn so 
532/UBND-VX ngày 28/7/2020. 

2. Vé kinh phi: Giao Phông Tài chInh — Ké hotch chü trI thãm djnh nhu câu 
xin kinh phi cüa các ngành, dja phuang trong phông, chông djch bnh Covid-19, 
tharn muu UBND huyn phân bô kinh phi tü nguOn dir phàng ngân sách theo thir 
tir uu tiên sau: (1) Phiic vi cho hoat dng cua Ban Chi do cap huyn phông, chông 
djch bnh Covid-19; (ii) Phic vit hot dng vn chuyên, tiêp nhn, cách ly y tê tp 
trung và cách ly y té dê diêu trj ti 03 khu (Ca so' 2 cza PhOng khOm da khoa khu 
vtrc Chà Va!; Tru'ô'ng Trung cap nghé thanh niên dan tc n'iiên nii QuOng Narn và 
Trung tam Y té huyn,); (iii,) Phuc vu các diêu kiën co sa vt chat, trang thiêt bj, 
ho?t dng cüa 02 Chôt kiêm soát phông, chOng djch Covi-19 cua huyn; (iv) Phiic 
vi các diêu kin co s v.t chat, trang thiêt bi, hot dng cüa VAn phông Thu'ô'ng 



tr1rc Ban Chi do cap huyn phông, chông dch bnh Covid-19; (v) Cáo hoit dng 
khác. 

3. Dê nghj UBND thj trân Thnh M, Trung tam té huyn: Khân trilclng 
phôi hcip vài cac ngành lien quan to chirc kiêm tra, rà soát, sang l9c, lay mâu, gi:ri 
kiêrn tra mâu dé xác djnh rO truäng hçip cong dan nU (Phtm Thj Tan) thuing trü 
tai to 6 thôn Dung, thj trân Thanh M có thi gian chäm soc bnh nhân 438 ti 
Bnh vin Dâ Näng, báo cáo kêt qua ye UBND huyn. 

4. UBND huyn thông nhât phân cong các ca quan, dan vj ph trách chung 
và chju trách nhim tnrOc UBND huyn và Ban Chi dao  cap huyn phông, chông 
djch bnh Covid-19: 

- Ban Chi buy Quân sir huyn: 02 khu cách ly tp trung cüa huyn ye 
phông, chông djch bnh Covid-19. 

- Cong an huyn: 02 Chôt kiêm soát phông, chông djch bnh Covid-19 cüa 
huyn. Giao Cong an huyn tham mu'u UBND huyn van bàn glri Cong an tinh và 
Phông Cãnh sat giao thông/COng an tinh h trçl nhân lirc tham gia Cong tác chôt 
chn ti 02 Chôt trên diing quy djnh. 

- Trung tam Y tê huyn: Khu cách ly diêu tn ti Trung tam Y tê huyn. 
- UBND các xà, thj trân: Can c1r vào tInh hInh ci1 the quyêt djnh thành ltp 

và quàn l, diêu hành Chôt kiêm soát phông, chông djch bnh Covid-19 cap xâ. 
- Các Don Biên phông trên dja bàn huyn: Chju trách nhim phôi hçip vii 

các xä lien quan thành 1p và chju trách nhim quàn l', diêu hành các Chôt do DOn 
thành lap. 

5. Truc diên biên bet sirc phirc tp cüa djch bnh Covid-19, UBND huyn 
khuyên cáo: Toàn b can b, cong chrc, viên chirc, ngithi lao dng dang cong tác 
ti các ca quan, dan vj, dja phucng trén dja bàn huyn không di chuyên khOi huyn 
Nam Giang tir ngày 29/7/2020 den khi có van bàn thông báo khác; truäng hçp 
CBCCVC, ngi.thi lao dng cüa ca quan, dan vj, dja phuang tr ra khOi huyn 
trong thii gian trên khi chra di.rcic cap có thâm quyên cho phép thI Thu truâng ca 
quan, dan vl,  dja phucing chju trách nhim xr l toàn b cong vic, nhim vii cüa 
CBCCVC, ngui lao dng do. 

6. Dê nghj Cong an huyn - Truâng Doàn kiêm tra cOng tác phOng, chOng 
djch bnh Covid-19 trên dja ban huyn theo Quyêt djnh so 561/QD-LIBND ngày 
04/4/2020 cüa UBNID huyn, phát buy tinh than trách nhiêm, chi do khân truang 
xay dirng kê hoach, phOi hp vâi các ngành, dja phuang to chirc thiic hin tot cOng 
tao kiem tra hot dng cOa các ca sâ kinh doanh, thu'o'ng mi, djch vi,... trong thai 
gian phOng, chông djch bnh Covid-19 trên dja bàn huyn. Xi~ l hotc tham mu'u, 
dê xut UBND huyn xir 1 nghiêrn nhU'ngtruông hgp yj phm theo quy djnh cüa 
pháp lut. Thtthng xuyên báo cáo ket qua ye UBND huyn theo dOi, chi do. 

7. Tr ngày 30/7/2020, Van phOng Thung trirc Ban Chi do cap huyn 
phOng, chông djch bnh Covid- 19 (Van phông Thithng trrc B'D,) tO chirc hot 
dng tth lai.  Yeu cau Trung tam Y tê huyn cir 01-02 CBNV cüa dan vj tham gia 
Van phOng Thu'O'ng trirc BCD. Giao Van phOng Thu'ng trirc BCD tham mu'u Ban 
Chi do cap huyn Quyet djnh kin toàn nhân sir Va tO chtc hoot dng dOng vai 
trO, nhim vii giao. D nghj PhOng Tài chInh - Kê hoach nghiên cru tham muu 
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TL. CHU T!CH 
KT. CHANH VAN PHONG 

VAN PHONG 

Nguyn Ng9c Dung 

UBND huyn ca ch h trçl cho hott dng cüa Van phông Thuông trgrc BCD diing 
quy djnh hin hành. 

8. Dê nghj các co quan, do'n vi và UBND các xä, thj trân: 
- Khân tru'Gng chi dao ltp danh sách CBCCVC, ngu?ñ lao dng, h9c sinh, 

sinh viên,... thuc din quân 1 cüa ca quan, dn vi, dja phuang dã t1rng den thânh 
phô Dà Näng theo chi dio cüa UBND huyn ti Cong van so 526/UBND-VX ngày 
27/7/2020, gcri danh sách ye Trung tam tê huyn dê tong hp, tham muu UBND 
huyn to chtrc cách ly diing quy djnh, 

- Thirc hin nghiêm chi dto cüa UBND huyn ye cong tác phông, chông 
djch bnh Covid-19 tii các van bàn: Cong van sO 526/UBND-VX ngày 27/7/2020, 
Cong vAn so 532/UBND-VX ngày 28/7/2020, Cong vAn so 539/UBND-VX ngày 
28/7/2020, Quyêt djnh sO 1328/QD-UBND ngày 28/7/2020, Quyêt djnh sO 
133 1/QD-UBND ngày 28/7/2020, Quyêt djnh so 1332/QD-UBND ngày 28/7/2020, 
Thông báo sO 41/TB-UBND ngày 27/7/2020. 

- Dé nghj UBND các xA, thj trân: 
+ TO chirc râ soát, kin toàn nhân sir Ban Chi dio cap xA phông, chOng djch 

bnh Covid-19; dông thai, tO chrc hot dng có hiu 1irc, hiu qua. 
+ SOrn chi do và khân truclng 1p các thi tiic, tO chirc cách ly  ti nhâ 

truông hgp theo huàng dn cüa Trung tam Y tê huyn và tO chirc kiêm tra, giárn 
sat chat chê, diing quy djnh. 

+ Can dôi ngân sách và sü' ding có hiu qua nguôn d? phông ngân sách dê 
phiic vii hiu qua cOng tác phông, chông djch bnh Covid- 19 trên da bàn xA. 

9. Dê nghj Thtr?mg trçrc Huyn üy, HDND huyn và UBMTTQ\TN huyn 
quan tam chi do cã h thông chInh trj tr huyn den ca s& c1ing chung tay vi 
chmnh quyên dja phixang các cap trong cong tác phông, chông dti djch Covid-19 
trên dja bàn huyn; tang cuang và dày mnh Cong tác tuyen truyên, v.n dng doàn 
viên, hi viên và toàn the Nhân dan tIch circ tham gia, thijc hin nghiêm tue các 
bin pháp phông, chOng djch Covid-19. 

Trén day là ket lun cüa Phó Chü tjch Phii trách UBND huyn A Viet San 
ti cuc h9p, d nghj Thu triRing các ca quan, dan vj, dja phuang lien quan triên 
khai thuc hiên./. 

PIoi u/ian: 
- Ban Thuô'ng v Huyii Uy; 
- TT. Huyn üy, HDND, 
UBMTTQVN huyn; 
- TT. UBND huyn; 
- Thành viên BCD cap huyn phOng, 
chong Covidi9; 
- Các Co.  quan, ban, ngành, doàn the 
huyn; 
- UBND các x, thj trân; 
- CPVP; 
- Luu: VT, VX. 
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