
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN  NAM GIANG Dc Ip — Tir do — Hnh phüc 

S: 5°/UBND-VX Narn Giang, ngày  011háng  8 nàm 2020 

V/v,  tp trung triên khai 
quyêt 1it các binpháp cap 
bach phOng, chông djch 
bnh Covid- 19 trên dja bàn 
huyn 

Kjnh gri: 
- Trung tam té huyn; 
- Ban Chi huy Quân sr huyn; 
- Dãng üy, UBND các x, thj trân. 

Thuc hiên chi dto cüa Chü tjch UBND tinh ti Cong din so 03/CD-UBND 
ngày 03/8/2020, Chü tjch UBND huyn dê nghj Giám dôc Trung tam tê huyn, 
Chi huy tru1ng Ban Chi huy Quân sij huyn, BI thu Dâng üy, Chü tjch UBND các 
xã, thj trân và Thu truô'ng các ca quan, dan vj lien quan tiêp tiic triên khai thrc 
hin ngay các ni dung cong vic sau day: 

1. Chi huy trung Ban Chi huy Quân si.r huyn chü trI, phi hçip vOi Giárn 
dôc Trung tarn Y té huyn và Thu tnthng các ca quan, don vj, dja phuong lien 
quan chU dng tharn muu, thành l.p  them các khu cách ly t.p trung dir phông trén 
dja bàn huyn theo diing tinh than Quyêt djnh so 44/QD-BCD ngày 16/3/2020 cüa 
Ban Chi do cap tinh phông, chông djch Covid-19 (Co the là Tritàng Trung hQc 
Cu' sà, Tru'&n.g Tiéu hQc) dé dáp ü'ng nhu câu each ly phông, chông djch trên dja 
bàn; thirc hin cách ly tp trung bat buôc, tuyt dOi không thirc hin cách ly tti 
nhà, nai lu'u tru dôi vôi trurng hçp Fl theo diing chi do cüa Ban Thuô'ng vii Tinh 
iy ti Cong van sO 298 1-CV/TU ngày 27/7/2020, Thông báo so 273/TB-UBND 
ngày 27/7/2020, COng van so 4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 cüa UBND 
tInh. 

2. Giám dôc Trung tam Y t huyn, BI thu Dàng üy, Chü tjch UBND các 
xA, thj trân và Thu truâng các co quan lien quan tp trung lành, chi do tang tôc 
truy vet, tIm kiCm các trung hgp Fl, tiêp xüc gân vOi ca duong tInh Covid- 19 de 
to chü'c khoanh vüng, cách ly, dâp djch. Quàn 1 cht nguñ tr vung djch ye dja 
phuo'ng theo dung các van bàn chi do cüa Ban Chi do QuOc gia, B Y tê, UBND 
tinh (COng din sO 1167/CD-BYT ngày 31/7/2020, COng diçn sO 1196/C'D-BYT 
ngv 01/8/2020 cüa Bô Y té, COng van sO 4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020, 
COng van sO 4367/UBND-KGVX ngày 3 1/7/2020, COng van so 4386/UBND- 
KGVXngày 01/8/2020, Thong báo sO 288/TB-UBND ngày 01/8/2020 cia UBND 
i/nh). Kien trI v.n dng, kêu gi ngu&i dan dOng thun, chung src, dông lông, tIch 
cçrc tham gia các bin pháp phông, chông djch trén dja bàn. 

3. BI thu Dâng uy, Chu tich UBND các xã, thi tr.n: Khân truong Iãnh, chi 
dto thành 1p ngay cãc To "Giám sat và tuyên truyên pliông, chOng covid-19 4! 
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c3ng dng" & tat ca CáC khu dan ci.r trên dja bàn mInh quàn 1 (Mói to góm2-3 
ngztài là can b to, thOn, cOc doàn the, tInh nguyen viên ti dja phwang, mOi to 
phi trách tii' 30-50 h gia dInh và cO phân cOng cy the den tIrng thành viên,). 
Nhirn viii cüa các to nay là hang ngày "Di timg ngO, gO tü'ng nba, rà tirng dOi 
tu'cing" nhäm: (1) Nhäc nhi, tuyên truyên, vn dng Nhân dan thirc các bin pháp 
phông, chông djch nhu: giü khoãng each an toàn khi tiêp xic; deo khâu trang khi 
ra khOi nba; rüa tay bang xà phông hoc dung djch sat khuân...; khuyên cáo bà con 
nhân dan không ra ngoài nêu không có l do can thiêt; 2,) Hôi, giám sat, phát hin 
và báo cáo ngay cho chInh quyên dja phuong, ca quan y tê gân nhât dê to chi.rc 
each ly và lay mu bnh phâm xét nghim dôi vói nhQng trtthng hçip nghi mac 
Covid-19 ti tirng h gia dInh (nh17'ng ngu'ài cO biêu hin sOt,' ho, dau hQng, dau 
ngcc - khó thà, Orn met...). 

Giao Chü tjch UBNIJ các xã, thj trn chju trách nhim tru'ó'c UBND huyn 
trong vic thành l.p và to chrc triên kbai hoat dng cüa các To "Giám sat và 
tuyêntruyên plthng, cliông C'ovid-19 4z1 cong dông" darn bào hiu qua, dáp rng 
yêu câu cap thiêt ye phông chông djch Covid- 19 hin nay. Báo cáo kêt qua thirc 
hiên ye UBND huyn truOc ngày 06/8/2020 (Qua Van phOng Thzthng trc Ban 
Chi dçio cap huyn phOng, chOng C'ovid-19,) bang van bàn và hp thu' din tt'c 
bcdcQyj19n gmaiL corn dê theo dOi, chi do và báo cáo UBND tinh theo quy 
dinh. 

Yêu c.0 ThCi trtthng các ca quan, dan v lien quan, Chü tjch UBND các xã, 
thj trân tiêp tllc khân truang thçrc hin./. 

No'! ni,ân:'cAi.. 
- Nhir trën; 
- TT. Huyn dy, HDND huyn (be); 
- TT. UBND huyn; 
- BCD cap huyn phông, chong Covid-19; 
- VPTT BCD cap huyn; 
- CPVP; 
- Ltru: VT, VX, NC, KTh, KTTH, TI-I, BCD. 

KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 
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