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Si: £2"/UBND-VX Nam Giang, ngày 27 tháng 7 nárn 2020 

V/v Khân trucIng triên khai cong 
the phOng, chông djch Covid-19 
trong tInh hInh rnâi 

KInh gri: 
- Các ca quan, dan vj thuc Trung uang, tinh dóng trén 
dja bàn huyn; 
- Các ca quan, dan vj thuc huyn; 

UBND các xâ, thj trân. 

TruOc tInh hInh djch bnh Covi-19 din bin phirc tap, UBND huyn d 
nghj Thu truàng các ca quan, dan vj thuc Trung uang, tinh, huyn (Các cci quan, 
dciii v) dóng trên dia bàn huyn và Chü tjch UBND các xã, thj trân khân truang 
triên khai thrc hin các ni dung sau: 

1. Thu trung các ca quan, dan vi: Khân truang chi dao  1p danh sách can 
b, cong chüc, viên chirc, ngui lao dng, h9c sinh, sinh viên,... thuc din quàn 
l' cüa ca quan, dan vj, dja phuang dà tüng den Dà Nng trong thui gian gân day 
thuc các tru?mg hqp sau phài báo cáo danh sách gôm: 

- Di khám, chüa bnh ho.c chäm soc ngui than ti các Ca so y tê ti: Trung 
tam Y té qun NgQ Hành San, Bnh vin Dà Nng và Bnh vin C Dà Näng; 

- Tham du tic cuOi ti Trung tarn Hi nghj tic cuOi For You Place (Di.thng 
2/9, phuOng Hèa Cuèing Bäc, qun Hãi Châu, TP Dà Nàng) vào ngày 18/7/2020; 

- Khu virc to 8, phu?ng Hôa Khánh Bàc, qun Lien Chiêu, TP Dà Näng; 
- Den và di ngang các vüng djch t có ca bnh duang tInh mOi duçc phát 

hin tai  cong dông. 
Dé nghj các ca quan, dan vj, UBND capx khân truang Ip  danh sách (HQ 

và ten, nàm sin/i, quê quán, ncri a thiràng trz, so dién thoai, lich trinh, thai gian di 
chuyên) gi:ri ye UBND huyn tru'ó'c 15h00  ngãy 28/7/2020 (Qua Van phOng 
HDND& UBND huyn va Trung tam V té huyn,) dê tong hp; dông thOi, gOi qua 
hp thu din tO: namgiangubnd@gmail.com. 

2. Trung tam Y tê huyn: Triên khai thirc hin gap các ni dung theo tinh 
than Cong van 1370/SYT-NVY ngày 24/7/2020 cUa SO Y tê Quáng Nam 

3. Dê nghj Thu trithng các ca quan, dan vj, dja phuang thông tin, tuyên 
truyên den tOng can bô, cong chOc, viên chOc và toàn b nguOi dan: Hn chê tôi da 
vic di chuyen den thành phô Dà Nng; dông thOi, thirc hin các bin pháp bat 
buc deo khâu trang ti noi cong cong,  ngoài phm vi cong sO, truOng hçc, trên 
các phuang tin giao thông cong ccng; rOa tay sat khuân, bâo dam v sinh cá nhân 



4. Ban Chi huy Quân sir huyn: Xây dirng K hoch, các phuong an tip 
nhân, quân 1, 4n hành các khu each ly t.p trung trên dja bàn huyn dam bão hoàn 
thành tot nhim vi cách ly phèng, chông djch trong mi tInh huông 

5. Lirc luqng Biên phông dóng trên dja bàn huyn tang cithng kiêm soát chtt 
di.thng môn, lôi mci, không dé nguii nuc ngoài và ngu?i Vit Nam a nixac ngoài 
xârn nhâp trái phép; tuyt dôi không dê bj dng, bat nga trong mçi tInh huông 
a khu vçrc biên giâi. 

6. Cong an huyn barn sat dja bàn, tang cuang hon nua cong tác quàn 1 tm 
trü, tm yang và Cu trü trên dja bàn huyn; quãn l chat ch các trung hçp nhtp 
cãnh trén dja bàn huyn; khân trucing diêu tra, xi:r 1 nghiêm các truang hçp nhp 
cãnh trái phép vào dja bàn huyn 

7. Trung tarn VHTT&TTTH và UBND các xà, thj trân thuang xuyên cp 
nht tInh hInh, day manh  cong tác tuyên truyên, däng tài các bàn tin ye tInh hInh 
djch bnh mt cách chInh xác, kjp thai, ci the và các bin pháp phông, chông djch 
dê ngi.thi dan chü dng phông ngra, không gay hoang mang, 19 lang trong xà hi. 

Yêu câu Thu truang CáC co quan, don vj và Chü tjch Uy ban nhân dan các 
xâ, thj trân tp trung lirc luçrng, tang ci.thng thirc hin nghiêm, quyêt 1it các bin 
pháp phông, chông djch bnh Covid-19 trong tInh hInh mcii, chü dng triên khai 
các bin pháp phông, chOng djch bnh, tuyt dôi khOng duçc lo là, chü quan; kiên 
quyêt ngän chn, kiêm soát tot nhât dich bnh theo phuong châm 4 ti chô, xa l 
kjp thai theo din biên cüa djch bnh, không dê lay lan trong cong  dông .1. 

Noi nhâii: 
- Nhix trên; 
- TT. Huyn Uy, HDND, UBND, 
UBMTTQVN huyn; 
- BCD cap huyn phông, chông djch 
bênh Covid-19; 
- VPTT Ban Chi do cap huyn; 
- CPVP; 
- Lixu: VT, VX, VPTT BCD. 
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