
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYEN  NAM GIANG Dc1p-Trdo-Hinh phác  

S&  ce9  /UBND-VX Nam Giang, ngày.4 tháng 8 nám 2020 

V/v trin khai thuc hiên chi 
do cüa d/c Trân Van Tan, 
Phó Chü tjch VBND tinh, 
Phó Trung Ban Thuäng trirc 
Ban Chi do cap tinh phông, 
chông djch bnh Covid- 19 ti 
Thông báo kêt 1un so 
288/TB-UBND ngày 
01/8/2020 cüa UBND tinh. 

KInh gü'i: 
- Các Ca quan, ban, ngành huyn; 
- Trung tarn Y tê huyn; 
- Ban Chi huy Quân sçr huyn; 
-Cônganhuyn; 
- UBND các xã, thj trân. 

Dé tip tiic trin khai có hiu qua các bin pháp phông, ch&ig djch bnh 
Covid — 19 trên dja bàn huyn; trên ca sâ các kiên chi dao  cüa dông chI Trân 
Van Tan, Phó ChU tjch UBND tinh, Phó Truâng Ban Thu?mg trrc Ban Chi dto 
cap tinh phông, chông djch bnh Covid -19 ti cuc h9p tr1xc tuyên vó'i UBND các 
huyn, thj xa, thành phô ye phông, chông djch Covid — 19 trén dja bàn tinh vào 
ngày 01/8/2020, UBND huyn dê nghj các Ca quan, ban, ngành, dja phi.rang lien 
quan triên khai thirc hin các nhirn vii trQng tarn sau: 

1. Các co quan, ban, ngành huyn 

- Can cir chirc nãng, nhirn vi tirng ngành, chü dng tham rnuu IJBND 
huyn triên khai các nhirn vii phOng, chông djch bnh Covid-1 9 theo tinh than chi 
do cUa UBND tinh ti Thông báo so 288/TB-UBND ngày 01/8/2020 gän vói thrc 
hin nhirn vi phát triên kinh tê- xã hi cüa dja phuang, darn bào an sinh xâ hi, 
chãm lo dcii song nhân dan; trong do, chü tr9ng day rnanh cong tác tuyên truyên, 
vn dng ngui dan tir giác, tIch circ triên khai các bin pháp phOng, chông djch 
bnh, không la là, chü quan, dê phát sinh và lay lan djch bnh trong cong dông trên 
dja bàn huyn. 

- Các ngành thành viên Ban Chi dto dtp huyn phOng, chng djch bnh 
Covid-19 tang cung kiêrn tra, giárn sat vic triên khai thirc hin các van bàn chi 
do phông, chông Covid-19 cüa Thu tithng ChInh phü, b, ngành Trung uang, 
tinh, huyn; tiCp tVc  thrc hin Cong van sO 555/UBND-VX ngày 3 1/7/2020 cüa 
UBND huyn ye triên khai các bin pháp chôt chn, kiêrn soát, each ly xa hi dê 
phOng chông djch, Quyêt djnh I 332/QD-UBND ngày 2 9/7/2020 ye tm dirng các 
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hot dng d phông, chng djch. Xir l nghiêm các to chirc, cá nhân có hành vi vi 
pham các quy djnh ye phông, chông djch Covid-19 trên dja bàn huyn. 

2. Trting tini Y tê huyn 

- Theo dOi, thçrc hin darn bào vic áp diing các bin pháp cách ly y tê theo 
dung quy,  djnh; kiêm tra, rà soát, thirc hiên cht chë viêc cách ly, lay rnâu xét 
nghim dôi vâi các trLthng hcp ngithi dan dja phi.rang tr& ye tü thành phô Dà Nang 
sau ngày 01/7/2020. 

- Tang cithng chi do, theo dOi vic thirc hin khai báo y th toàn dan theo 
tinh than Cong van so 22 1/CV-BCD ngày 06/4/2020 cüa Ban Chi do phOng, 
chông djch Covid - 19 huyn, nhât là, khai báo y tê dôi vói cac tn.ring hcip ngui 
dan dä di den Dà Näng trong khoàng thai gian tir 01/7/2020 den nay theo dê nghj 
cüaBytê. 

3. Ban Chi huy Quân sty huyn: Tp trung quàn l', vn hành hiu qua các 
khu cách ly tp trung cüa huyn; phôi hçip vâi các Ca quan lien quan xây dçrng 
Phuang an xu l rác thai ti khu virc cách ly tp trung theo dung quy djnh. 

4. Cong an huyn: Chi dao hoat dng hiu qua các Chat kim soát phông 
djch cüa huyn; thrc hin kiêrn soát chat chê ngithi và phuang tin vn tãi di vào 
dja bàn huyn; nhât là nguôi và phuang tin ti.r các dja phuung có djch theo tinh 
than Cong van sO 555/UBND-VX ngày 31/7/2020 cüa UBND huyn. 

5. UBND các xã, thi trn: Theo dOi, quãn l' chat ch nhU'ng trung hçp áp 
dçing các bin pháp each ly ti nhà theo dung tinh than các van bàn chi do cüa 
UBND tinh, huyn. Chü dng phôi hçp vth các ngành chüc näng dê truy vet, tIm 
kiêm các tnrng hyp Fl, F2.. .và các tru&ng hqp có nguy ca nhiêrn djch dê khoanh 
yang, cách ly, dp djch, không dê phát sinh djch bnh trén dla  bàn huyn. Tang 
cithng kiêrn tra vic thrc hin các bin pháp phông, chông djch, nhãt là ti các 
diem ch, diem giao thi.rcmg buôn ban ti các dja phtro'ng. 

D nghj Thu tru'O'ng các ca quan, dan vj lien quan và Chu tjch UBND các 
xâ, thj trân triên khai thçrc hin./. 

NoinI,ân:I'  
- Nhu tren; 
- TT. Huyti Uy. HDND huyn (bc); 
- TT. UBND huyii: 
- BCD phông, cliong Covid-19 huyn; 
- VPTT BCD cap huyn; 
- CPVP; 
- Luu: VT, VX, VPTT BCD. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

PHO CHU TICH 
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