
UY BAN NHAN DAN cQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIIT NAM 
HUYEN NAM GIANG Dc Ip - Tiy do - Hanh phiIc  

S: I4 /TB-UBND Nam Giang, ngây 10 tháng 8 nàm 2020 

THÔNG BAO 
Kêt tun cüa d1ng chI A Vit Son, Phó Chü tich  phii trách UBND huyn tii 

cuc h9p Ban Chi dio phông, chông dlch  bnh Covid-19 

Ngày 10/8/2020, dng chI A Vit San, Phó ChU tjch phii trách UBND, 
Trung Ban Chi dao cap huyên phông, chông djch Covid- 19, cüng dông chI A 
Vô To Phuung, Phó ChÜ tjch UBND, Phó Truàng Ban Chi. do dông chü trI 
cuc h9p Ban Chi dao huyên phông, chông dich bnh Covid-19. Tham dir cuc 
hop có dông chI Lê Van Hung - BI thu Huyn üy; 1nh dao  Thu'àg trirc 
HDND huyên Va CáC dông chI trong Ban Chi do theo Quyêt djnh 158/QD-
UBND ngây 07/2/2020 Va Quyêt djnh 289/QD-UBND ngày 16/3/2020 cüa 
UBND huyn. VAng các thành viên: Hãi quan Nam Giang, Phông TNMT (co 
phép), Phông NN&PTNT; Tru'ng THPT Narn Giang, Tru'ng THPT Nguyen 
Van Trôi; Hi LHPN huyn và UBND các x: Ta Pao, La Eê, Cha Chun. 

Sau khi nghe Giám dôc Trung tam t huyn "Ca quan Thitàng trcc Ban 
Clii dao) báo cáo tInh hInh Covid-19 và cong tác phông, chông dlch  Covid-19 
trên dja bàn huyên; ' kiên phát biêu cüa các dông chI tharn dr cuc h9p Va thành 
viên Ban Chi do;)' kiên phát biêu cüa dông chI Lé Van Hu'ng - BI thu Huyn 
üy; dông chI A Viêt San, Phó Chi tjch phi trách UBND huyn, Tru'ing Ban chi 
do kêt 1un nhtng ni dung sau: 

UBND huyên và Thuô'ng trirc Ban Chi do ghi nhn Va dánh giá cao s'r nO 
hrc cüa các cap các ngânh, Ban Chi do, he thông chInh trj tir huyn den ca so' 
và các luqng tharn gia phông, chông djch Covid-19 và ngu0i dan, dã phát huy 
nhCl'ng thành qua, kinh nghim cüa nhCrng dç't chOng djch tháng 3,4 vá 5; khäc 
phuc dan nhQ'ng ton tai, han chê de có slr diêu chinh phü hçp han, quyêt lit han, 
nhanh han, chü dông han khi có nhiêu truo'ng hçp phâi thirc cách ly dçrt nay do 
có yêu to lien quan den viing djch ti Dà Nng và lay lan ti rnt so huyn, thi 
xä, thành phô cüa tinh Quãng Narn có ca du'ong tInh trong cong dông và rnt SO 
tinh Ian can. Dê chü dng han n&a, quyêt liët và minh me han nU'a, vâi tinh than 
chông dich nhu chông giäc, tuyêt dôi không la là chO quan trong cOng tác 
phông, chông djch Covid-19 trên dja bàn. Ban Chi do de nghj: 

1. Các thành viên Ban Chi do, các ngânh, các ca quan, dan vj, dja phuong 
tiêp thu nhcrng kiên chi do cüa dông chI Lê Van Hung - BI thu' Huyn üy ye 
nhQng van dê trong cong tác phOng, chông dich Covid-19 trén dja bàn, nhat 1 
nhQ'ng ton tai, htn chê, sçr chârn trê phài k.hàc phic ngay. 

2. Giao Trung tam Y tê huyn: 
- Tang cithng truy vet các trLrng hp Fl, F2 nhQ'ng ngui tiêp xüc, trâ ye 

tir vüng diçh Dà Nng vâ 6 dia phuang cCia Quâng Narn dang thuc hin cách ly 
xa hi theo Chi thi 1 6/CT-TTg ngày 3 1/3/2020 cOa Thi tithng ChInh phü vã các 



dja phu'ong lien quan có ca du'o'ng tinh trong cong dông, iên hnh cich ly kip 
thôi vâ thirc hin lay mâu xét nghirn theo quy djnh. 

- NhQng trisông hqp tr& ye tir ngày 25/7/2020 tr& ye tru'óc dã qua 14 ngãy, 
civa sang 19c, theo döi, không có dâu hiu viêrn h9ng, ho, sOt,... dang cách ly ti 
nhâ thI không xét nghim, tiêp tIic ó nhà, theo dOi sirc khóe. 

- NhQng trung hcp trâ ye tilt sau ngãy 25/7/2020, tiêp tiic truy vet cht 
chC, thirc hin các bin pháp cách ly và lay mâu xét nghim theo quy djnh. 

- Chi do b phn y tê dang lam kiêni soát djch tai  các Chôt, khi hiiong dn 
nguii dan thirc hin khai báo y tê, phâi truy vet lch trinh di chuyên cht ch, 
phát hin ngay tru'ng hçrp tilt vüng djch thI thông tin kjp thai cho Di phán Irng 
nhanh cilia Y tê, các Co quan, don vj, dja phuoiig lien quan tiCn hành ngay các 
bin pháp cách ly phili hçp, tuyt dôi không dê xáy ra truèng hçip cho qua Tram 
kiêm soát djch, trO ye dja phuoiig rôi nhilngngây sau do mói tiên hành bin 
pháp cách ly, nhu' dã tl'sng xãy ra dôi vó.i mt so truèng hcp. 

- Cong an, Y tê và các lçrc lu'gng lien quan tham gia chôt kiêm soát dich 
phäi phOi hcip nhp nhâng, cht chè, dam báo trirc 24/24 gi, ké các các diem 
chôt cüa các xa, thj trân thành lip. 

- Chili trI, phôi hçp vó.i Van phOng ThuO'ng trirc Ban Chi d?o  tham muii 
UBND huyn và Ban Chi do các van bàn, Quyêt djnh cách ly tap trung, cách ly 
y tC tai CáC co' so cách ly cüa huyn vâ kêt thüc cách ly, không dê tInh trang 
chm tré. 

- Khân truong day nhanh tiên d lay mâu xét nghim các tru'Ong hçip có di 
den các viling có nguy Co lay nhiêm, tiêp xilic gãn, nghi nhiêrn Covid-19 dang 
cách ly t?i  nhà, cong dông dan cu theo thông báo, hu'ó'ng dan cilia B Y tê và SO' 
Y té dê thii'c hin lay mâu theo quy djnh. 

- Chili trI, phOi h9'p vói BCH Quân sir huyn, Cong an huyn xay dirng kjch 
bàn hành dng, ilrng phó vâi tInh huông xày ra ca du'ong tInh trên dja bàn. Quy 
trInh các buc, thilrtçr thrc hin, trách nhim cilia Ban Chi do, y tê Va CáC ngânh 
lien quan cMm  nhât trInh Ban Chi do phê duyt tru'óc ngày 20/8/2020. 

- Phoi hcp vO'i PhOng Tài chInh - Ké hoach lien quan den vic mua sam 
sinh phâm, thiêt bj y té lay mâu các trithng hçp dang cách ly tai  nhà và chê d 
ho trg nhQ'ng ngui th'c hin vic lay mâu, xét nghirn cách ly tai  nba, cng 
dông dan cu tharn mu'u UBND huyn bO sung kinh phi chi theo quy djnh. 

3. Thu tru'ông các co quan, don vj, da phuong tiep tic quán trit và tang 
cu&ng quàn l' can b, cong chü'c, viCn chilrc, nhân vien, ngui lao dng chap 
hành nghiêm các bin pháp phông, chOng djch Covid- 19; không nén di va ye các 
dja phu'ong dang thrc hin cách ly xâ hi theo Chi thj 1 6/CT-TTg ngày 
31/3/2020 cilia Thu ti1óng ChInh phili, các dja phuang cO ca throng tinh trong 
cong dOng, dc bit là can b, cOng chilrc, yien chilrc, ngu'äi lao dng có nhâ 0' Dã 
Nãng và 6 dja phu'ong cách ly cüa Quâng Narn. 

Yêu cãu tat ca can b, cong chili'c, viên chilrc, nhân viên, ngui lao dng cüa 
Các Co quan, don vj, dja phu'ong phâi cài dat  phân mem Bluzone khu trang din 
tilt và phârn men NCOV. 

4. Tiêu Ban giárn sat vâ Tuyên truyen cap huyn, cap xã, To cong dng yâ 
CaC Co quan, ban ngành, doàn the tilt huyn den co s& tip t1ic vão cuc quyt 
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1it, tang cung horn nüa cong tác tuyên truyn du'âi nhiu hInh thirc, ni dung 
tuyên tuyên phâi phü hçp dé nâng cao thrc tr giác, chap hành, chü dng 
phông, chông djch Covid-19 cüa nguôi dan và hLro'ng dan ngui dan thirc hin 
cài dt phân mém Bluzone vâ NCOV, dã có nhiêu van bàn chi do ye van dé 
nay. 

5. Phông Van boa Thông tin, Trung tam Van hóa — Th thao và Truyên 
thanh - Truyên hInh; BQL Qu dat và Do thj, các ca quan, dan vj, UBND các 
xä, thj trân khân trirang thirc hin cOng tác tuyên truyên phông, chông djch 
Covid-19 trên h thông, thiêt bj man hInh din tü' ngoài tthi theo Cong van so 
596/UBND-VX ngày 10/8/2020 cüa UBND huyn. 

6. Cong an huyn: Chü trI, phôi hqp vói UBND thj trân Thanh M khân 
trLrang thành 1p chôt kiêm soát ra, vâo Chc Thnh M5' dê thrc hin giàn 
khoãng cách, htn ché tap trung dông ng1xi, deo khâu trang ra, vào Chci Thtnh 
M5'; xCr l các van dê ye lan chiêrn lông dithng. Xcr I' nghiêm các trung hcp vi 
phm các quy dinh, không deo khâu trang theo quy djnh. 

7. BCH Quân sr huyn: Rà soát các diêu kiin tti các khu cách ly tp trung 
cüa huyên, phãi darn bâo các diêu kin ca bàn dOi vó'i khu cách ly t.p trung theo 
quy djnh, nhi.r chãn, man, Wifi, diên, n1nc v.v....; trLrng hcp chua Co hotc 
không darn bào thI chü dng lien he vâi dan vj cung cap djch v11 cung cap cho 
darn báo hotc có bin pháp khAc phyc; tang cung cOng tác quãn l và quán trit 
chat ch ngirôi dan tai  các khu each ly tp trung cüa huyn, chap hành tot cac 
quy djnh ye cách ly. 

8. Phông Lao dng, Thrcng Binh và Xâ hi: 
- Khân truong chü trI, phôi hçp vâi Trung tam Y tê huyn, Cong An huyn, 

BCH Quân sir to chirc phuong tin vn chuyên, dOn 19 cOng dan lao dng ti xä 
HOa Bãc, huyên Hôa Vang ye Narn Giang và dim ye khu cách ly tp trung cüa 
huyn, nhu dà chi do tai Cong van so 602/CV-BCD ngày 10/8/2020 cüa Ban 
Chi do huyn ye dim 19 lao dng ti xã Hôa Bäc, huyn Hôa Vang ye huyn 
Narn Giang. 

- Rà soát, narn tInh hInh lao dông di lam vic ngoài dja bàn, nhãt là so 
cOng nhân lam vic ti cac Khu Cong nghip a Dà Nng, Quâng Narn, vn dng 
cong dan chap hành vic cách ly ti cong ty không nên ye dja phu'ang vào thO 
diem nay. Dôi vâi các tru&ng hqp lao dng, hçc sinh, sinh viên gp khó khän, 
mac kçt can giiip d& thI 1p danh sách ci the, tham muu UBND huyn báo cáo 
ye tinh dê có bin pháp ho trg. Dông thôi, chü dông lien h, phôi hp, Ret nôi 
vri các rnnh thi.rang quân và các hôi, doàn the huyn dé tIm giâi pháp ho trçi 
kjp thai. 

9. Kinh phi thirc hin: 
- Các dja phu'ang, don vi chü dông sir dung kinh phi dir phông, kinh phi chi 

thithng xuyên và kinh phi xA hôi boa khác de thu'c hiên chi cho các bin pháp 
phOng, chông djch Covid-19. 

- Giao Phông TCKH giám sat, huâng dan vic chi theo quy djnh cüa nhi 
ni.rOc. Dôi vai ngân sách dr phOng cüa huyn trithng hgp chi qua 50% tharn 
muu UBND huyn báo cáo Sà Tài chInh thârn dinh, dê nghj UBND tinh bO 
sung. 



TL. CHU TICH 
PHONG 

Tru9p 

10. Dôi vOi van dê trao dôi ni bô trên nhórn Zalo (nhóm chi dao BCD 
Covid-19): Day là kênh thông tin trao dôi nhanh (trr thông tin có yu t rnt), do 
vy dê nghj các Ca quan, dan vj, dja phuong phãi ch9n 19c thông tin trurc khi 
du'a len nhórn, chi du'a nhüng thông tin can thiêt nhât, cap bach nhât can trao 
dôi; không chia sé, dãng tâi hoc giri các biêu tu'çlng cam xiic, hInh ânh không 
lien quan len nhóm Zalo lam rôi loan thông tin. 

11. Tp trung thirc hin rnçic tiêu kép: Ben canh  cong tác phông, chông djch 
Covid-19, dê nghj các cci quan, don vj, dja phuong có sir phân cong hp l cho 
can b, cOng chirc, viên chc xi.r l song hânh các cong vic chuyên mOn vâ các 
chi tiêu, nhim vi, phát triên kinh tê-xâ hi theo chüc nang, nhim vii duc giao 
khOng dC chm tr, hoc không bO be cong vic, nhãt là các cong vic có tInh 
thai h?n,  thôi hiu. 

12. Nhim vçi khác: Dê nghj PhOng Lao dng, Thuang binh và Xâ hi chü 
trI, phOi hçp vói UBND các xã, thj trân rà soát các dôi tu'çmg chInh sách, ho 
nghèo, cn nghèo bj ãnh huóng Covid-19, gp khó khãn trong cuc sOng, tham 
rnu'u kip  th&i UBND huyn có bin pháp ho trg. 

Trên day là Két lun cüa dông chI A Viêt Son, PhO Chü tjch phy trác 
UBND huyn, Tru'ôTig Ban chi dao  cap huyn phông, chông djch Covid-19, cê 
nghj Thu tru&ng các cci quan, dan vj, Chü tjch UBND các xã, thi trân can cir cc 
nhirn vii duç'c giao triên khai thirc hin./. 

Nui u/ian: 
- Nhtr tren; 
- BCD tinh (thay b/c); 
- TT Huyn i:iy, HDND, UBND huyn; 
- Các thành viên Ban Clii do huyn; 
- Các chuyên viên; 
- LLru VT, TH. 
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