
KT. CHU T!CH 
CHU TICI! 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN NAM GIANG Dc1p-Ttrdo-Hnh phuic  

S: ,/UBND-VX Nam Giang, ngày 28 tháng 7 nàm 2020 

V/v khân tnrang thrc hin các thu 
tITiC dê tiêp nhn, triên khai each ly 
các tnr?Yng hçip tiêp x1ic gân vii 
bnh nhãn duang tInh vth Covid-
19 ti thành phô Dà Nng 

KInh gri: 
- Ban Chi buy Quân sr huyn; 
- Tnthng Trung cap nghê TNMT mien nüi Quàng Nam; 
- Trung tam té huyn. 

Ngày 28/7/2020, UBND huyn nhn &rcic báo cáo cüa Trung tam Y tê 
huyn ye 56 trumg hçp có tiêp xüc gân/tnthng hçp lien quan khác vi tnring hçip 
bnh xác djnh/tru'?ng hçip nghi ng do Co-vid-19 ti thành phô Dà Näng; ye van 
dênày, Chü tjch UBND huyn yêu câu: 

1. Ban Chi buy Quân sir huyn khân trucmg phôi hçp vOi Trithng Trung cap 
nghe TNMT mien nái Quáng Narn, Trung tarn Y tê huyn và các dja phtrcmg lien 
quan tham rnuu Ban Chi do cap huyn phông, chông Covid-19 kin toàn Kê 
hotch, các phu'ong an tiêp nh.n, quãn 1', 4n hành các khu cách ly t.p trung trên 
dja bàn huyn darn bâo hoàn thành tot nhim v11 each ly phông, chông djch trong 
m9i tInh huông. Ni dung tharn muu g1ri ye UBND huyn tru'ó'c ngày 3 1/7/2020. 

2. Giao Trung tarn Y tê huyn: Khân truung kiêm tra, rà soát 56 tru'mg hçip 
nghi ngô trên dê tharn rnuu UBND huyn các thu tiic, ho so to chtrc cách ly tti 
nhà, cách ly tap trung hoic cách ly dê diêu trj dñng quy djnh. Ni dung tharn muu 
gi:ri ye UBND huyn tru*c 15h00  ngày 28/7/2020. 

Dê nghj Thu tru&ng các Co quan, don vj lien quan phOi hçip triên khai thirc 
hiên./. 

No'i ni,an.1äIà 
- Nhu trén; 
- TT. Huyii üy; 
- TT. UBND huyêii; 
- BCD cap huyii phàng, chông Covid-19; 

- CPVP; 
- Luii: VT, VX. 

A Vô TO Phii'o'ng 
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