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V/v trin khai các bin pháp 
chôt chän, kiêm soát, each ly 
xã hi dê phông, chong djch 
bënh Covid-I9 

Nam Giang, ngày 31 tháng 7 nãm 2020 

KInh gri: 
- BI thu Dãng üy, Chü tjch UBND các xä, thj trân; 
- Trithng Cong an huyn; 
- Chi huy tru&ng Ban Chi huy Quân sir huyn; 
- Giám dôc Trung tam tê huyn. 

Hin nay, tInh hInh djch bênh Covid-19 din bin ht sirc phirc ttp, UBND 
tinh dà ban hânh quyêt djnh ye viêc cách ly xâ hôi theo Chi thj so 1 6/CT-TTg ngày 
31/3/2020cüa Thu tuâng ChInh phü dôi vOi 06 huyn, thj xä, thành phô trên dja 
bàn tinh gôm HQ7 An, Dién Bàn, Dai Lóc, Duy Xuyên, Qué Son và Thàng Blnh; dê 
chCi dng phông, chông dich bênh Covid-1 9 trên dja bàn huyn, Chü tjch UBND 
huyn yêu câu thrc hin nghiêm mt so ni dung sau: 

1. ChCi tjch UBND thj trn Thnh M5: To chirc thành !p chôt kiêm soát 
phOng, chOng Covid-19 dê chôt chn, kiêm soát phuong tin, con ngu?i di tir Dà 
Nàng và các dja phuong trong tinh gôm H5i An, Din Bàn, Ba! Lôc, Duy Xuyên, 
Qiiê So'n và Tlthng Blnh và các dla  phu'ang khác nai có djch den Nam Giang tir 
các con duO'ng chInh ngach, tiêu ngch (Nhu' du'àng vào tic cong Nhà may Xi máng 
Xuán Ththnh qua thOn DOng Ram và vào huyn Nam Giang,...). Tuyt dôi khong 
cho phuang tin, con ngthi tir các dja phuong trên vào dja phn Nam Giang. 

2. TruO'ng Cong an huyn: 
- Ngày 29/7/2020, tai Thông báo sO 262/TB-VPCP cüa Van phOng ChInh 

phü ye Kêt 1u.n cüa Thu tu'Ong ChInh phü Nguyn Xuân Phñc ti cuc hpp 
Thu?rng truc ChInh phi ye phông, chông Covid- 19; theo d, Thu tuâng d chi dao 
thirc hin trit dé Chi thj 1 6/CT-TTg trong phtm vi toàn thành phô Dà Näng; do 
do, dê nghi cac Chôt kiCm soát phOng, cMng djch bnh Covid-19 cüa huyn khOng 
cho ngithi và các phuo'ng tiên O to, xe may tir thành phO Dà Nng vào dja bàn 
huyn; dông thO'i, không cho ngui yà các phuong tin 0 to, xe may tir các dja 
phu'ang khác trong tinh gôm Hói An, Diên Bàn, Dai Lc, Duy Xuyên, Qué Son và 
Thàng Blnh và các dia phuong noi có dich dn huyn Nam Giang; ngoài ra, tuyt 
dOi khOng cho ban ye so dao, ban hang rong và to chc ldêm tra thirc hin nghiêrn 
các ni dung tm dirng hot dông theo Quyet dinh so 1332/QD-UBND ngây 
2 8/7/2020 cüa UBND huyn. 

- 1-lien nay, các ChOt kiêm soát phOng, chng Covid- 19 huyn không có lirc 
Iirçng CSGT tInh tham gia, ; trong khi do, luc luçrng CSGT Cong an huyn Nam 
Giang khOng có chirc näng tuàn tra, kiêm soát trén QuOc 1 14B và di.thng Ho ChI 
Minh, nên cOng tác chOt chàn, Idérn soát hiu qua thâp; dé nghj COng an huyn 
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khn trucmg tham rnu'u UBND huyn van ban d nghj Cong an tinh, Phông CSGT 
ththng b - duè'ng sAt/Cong an tinh ho tr? 1irc luçing phiic vii cong tác ch& chn, 
kiêrn soát phông, chông djch Covid-19 trên dja bàn huyn Nam Giang. 

- Hin nay, tai  Khu cãch ly tp trung phông, chông djch bnh Covid- 19 ti 
Ca sâ 02 PhOng khám da khoa khu virc Chà Và1 chu'a có hrc 1ugng COng an chInh 
quy tham gia, dé nghj Cong an huyn phôi hcip vii các Ca quan chirc nAng cüa 
huyn khân tru'ang tharn rnu'u bô sung lirc 1ung Cong an chInh quy tham gia t?i 
khu vrc cách ly tp trung trên. 

3. Chi huy trung Ban Chi huy Quân sr huyn: 
- Trong khi chô' kiên cüa UBND tinh, S& Lao dng-TBXH thng nht chü 

truang cho UBND huyn tru'ng ding Trtthng TCN TNDT mien nüi QuAng Narn 
lam khu cách ly tp trung phông, chông djch bnh Covid- 19, d nghj dng chI Chi 
huy truO'ng BCH Quân sir chi dto hrc lixcing cüa dan vj phôi hçxp vri Trumg kim 
tra ca sâ vt chat, y cia, trang thiêt bj y tê,... dê chuân bj tnthc mt bithc nhm dam 
bâo cho cOng tác cách ly tp trung phông, chông djch bnh Covid-19. 

- Giao Ban Chi huy Quân sir huyn chU trI phôi hçip vói Cong an huyn và 
Trung tarn tê huyn khân truung tham rnru UBND huyn xây drng Quyêt djnh 
thành 1p Iirc lung tiêp nh.n, cách ly y tê tti các khu cách ly tp trung phông, 
chông Covid-19 trên dja bàn huyn trong tInh hInh mdci. 

4. Giám dôc Trung tam Tê huyn: Dê tang cu'ô'ng cong tác phông, chông 
Covid-19 trên dja bàn huyn trongtInh hInh rnii, UBNDhuyn thông nhât bô sung 
Du'gc s5 chuyên khoa 1 Phrn Hông HA - Phó Giám dôc Trung tarn Y tê huyn 
lAm thAnh viên Ban Chi do cap huyn phông, chOng Covid-19, giao Trung tarn Y 
t huyn chü trI, phôi h9p vâi Phông Ni v vA VAn phông HDND&UBND huyn 
tharn mu'u l.p các thu tic trInh UBND huyn ban hAnh Quyêt djnh bô sung. 

5. Dê nghj BI thu DAng üy, Chü tjch UBND các xA, thj trân tang cu'ng cong 
tác lAnh dao, chi dao quyêt lit các bin pháp cap bach trong phông, chông djch 
bnh Covi-1 9 trong tInh hInh mâi ti dja phuang, xem dày là nhim vii chInh trj 
hang du d flirng buóc n.m chic tInh hinh Ca sO', dê ra giAi pháp thiêt thirc, hiu 
qua vA cong dng trách nhirn trong cong tác thirc thi các bin pháp phOng, chOng 
djch bnh Covid-19 ti dja phuang. 

Yêu câu Thu truâng các ca quan, dan vj, dja phu'ang lien quan triên khai 
thirc hin; trung hcrp, có vuOng mAc ho.c phát sinh nhU'ng tInh huOng rni,... dê 
nghi báo cáo ngay ye UBND huyn qua sO din thoi di dng cam tay cCia ThuO'ng 
trçi'c UBND huyn, LAnh dto VAn phông J-IDND&UBND huyn hoc thrOng day 
nóng cüa Giám dôc Trung tam te huyn 0967.731.313.!. 

KT. CHU TICH 
HO CHU T!CFI 

A Vô T'O Phu'o'ng 

2 

No'i n/i ân_fg 
-Nhutrên; —'" 
- TT. Huyên üy, HDND huyén (báo cio) 
- TT. UBND, UBMTTQVNhuyn; 
- BCD cap huyn phông, chông 
dich Covid-19; 
- VPTT BCD cap huyii phOng, chông 
dich Covid-19; 
- CPVP; 
- Ltru: VT, VX. 
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