
UY BAN NHAN DAN 
HUYN NAM GIANG 

S:59 - /UBND-VX 

V/v khn truong trin khai 
các bin pháp phàng, chông 
dich bênh Covid-19 trên dia 
bàn huyn Nam Giarig trong 
tInh hInh mOi 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dic k1p  - Tir do - Htnh phüc  

Nam Giang, ngày  j'O  tháng 8 nãm 2020 

KInh gir1: 
- Các cci quan, don vj 
- UBND các xä, thj trân. 

Trong thii gian qua, cong tác phông, chng djch bnh Covid- 19 trên dja bàn 
huyn dà duçc các ca quail, ban, ngành, dja phixong trin khai thirc hin nghiêm 
tüc, quyêt 1it và dã dat  dugc nhthg k& qua nht djnh: Dn nay, trén dja bàn 
huyn huyn chu'a có tri.iông hçip duong tInh vôi Covid-19; cong tác chi dao,  diêu 
hành dã thrçic các Ca quan, don vj, dja phuang quan tam thirc hin; cong tác khai 
báo y tê, t chirc cách ly ca bàn dã duc trin khai dung quy djnh,... Tuy nhiên, 
ben canh  nhüng kt qua dat  duc, cOng táC phOng, chong djch bnh Covid- 19 trên 
da bàn huyn vn cOn nhQ'ng han ch& vuó'ng mc nh& djnh: ('i) Mt s dja 
phuang, don vj chua nghiên ciu dy dü các van bàn chi dao  cüa Trung uo'ng, tInh, 
huyn v phông, chng djch Covid-19 nên con lung t11ng, bj dng trong Cong tác 
chi dao,  diu hành tai  ca si; (ii) Chua XáC djnh dung di tuçmg và hInh thirc cách 
ly nên dn dn CO trung hçip to chirc cách ly sai quy djnh cua ngành y té; ('iii) 

Chira thng ké dy du CáC trumg hçip HSSV, ngii?i lao dng v tir vüng djch nên 
gay khó khän trong cong tác sang lc, rà soát, truy vet cac di tu'qng Fl, F2; (iv) 

Cong tác tuyên truyn, cô dng tr1rc quan chua phong phi1 ye ni dung và chua da 
dng v hInh thirc nên hiu qua tuyên truyn chua cao; (v,) Cong tác thành l.p và to 
chuc hoat dng cüa các Ch& kiêrn soát, T giárn sat, To kiêm tra,... dê phông, 
chông djch Covid-19 chua darn bào yêu cau,... 

Xut phát tü thirc trng trên, d khc phc nhUng han  chê, vung mac; dông 
thri, d thçrc hin tt cOng tác phOng, chng djch bnh Covid-19 trén dja bàn 
huyn, UBNID huyn yêu câu: 

1. Uy ban nhân dan các xã, thj trân 
a) Giao Ban Chi dao  cap xã phOng, chông Covid-19 phân cong nhân sir cii 

the nghiên cüu day dü cac vAn bàn chi dao  cüacác Cap ye phông, chOng Covid-19 
de tham rnuu cho UBND cap xA chi dao,  diêu hành hiu luc, hiu qua; trong 
tru'Ong hp can thiêt, thành 1p VAn phOng ThuO'ng trirc Ban Chi dao  cap xA 
phOng, chOng djch Covid-1 9 dê giüp cho Ban Chi dao  cap xA trong cong tác tong 
hgp, tham rnuu phOng, chông djch bnh Covid-19. 

b) Khân truong ban hành Quyêt djnh thành 1p  To Giárn sat tai  các dja 
phuang theo tinh than chi dao  cüa UBND huyn tai  COng vAn sO 570/UBND-VX 
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ngáy 04/8/2020 nhm th?c hin t& 02 nhim vii trng tam: (1) Nh&c nhà, tuyên 
truyên, 4n dng Nhân dan thirc hin cac bin pháp phông, chông djch nhu': GiU 
khoâng cách an toàn khi tiêp xüc; deo khâu trang khi ra khôi nhâ; tha tay bang xá 
phông hoc dung dch sat khuân...; khuyên cáo bà con nhân dan không ra ngoâi 
nêu không có 1 do can thiêt; '2,) Hôi, giám sat, phát hin và báo cáo ngay cho 
chInh quyên dja phuo'ng, Ca quan y té gân nhât dé to chirc cách ly và lay rnâu bnh 
phâm xét nghiêm dôi vi nh&ng tru?mg hçp nghi mac Covid- 19 ti t1mg h gia 
dInh (Nhz7mg ngu'ài Co biéu hién sôt, ho; dau hQng, dau ngy'c - khO thO'; ómrnét...). 
DOng th?i, cung cap thông tin, so din thoi can b dâu mOi To giám sat ye Trung 
tarn Y tê huyn, Ban Chi do cap huyn phông, chông Covid- 19 (Thong qua Van 
phOng Thu'àng trirc) dê theo dôi, chi dao. 

c) Day rntnh cong tác tuyên truyên, vn dng dê tlrng CBCCVCNV vã 
Nhân dan nãm rO và thirc hin nghiêm tic các bin pháp phông, chông djch bnh 
Covid-19; phôi hcip vci Huyn Doàn Nam Giang dê thirc hin phong phit, hiu qua 
các ni dung và hInh thirc tuyên truyên, vn dng. 

Dê nghi Ban Chi huy Quan sir huyn phôi hçp chat chë vOi Trung tam 
VHTT&TTTH huyn tO chirc các hInh thirc tuyên truyên cho các dOi tu'cmg cách 
ly ti các Khu cách ly tp trung phông, chông djch Covid- 19 trên dja bàn huyn. 

Chi do CBCCNV và Nhân dan sm cài dt 1rng dicing Bluezone (tng dyng 
truy vet) theo chi dao  cüa UBND huyn tti Cong van sO 547/UBND-VX ngày 
29/7/2020 và báo cáo kêt qua ye UBND huyn theo dôi, chi do. 

Thông báo cii the tâi cac gia dInh có ngu'i cao tuôi, ngui có các bnh 1 
nên và các tru'ing hçp có nguy co' cao khác hn chê tôi da vic ra ngoài, tiêp xüc 
vingui khác. Trong truè'nghçip có các van dê ye src khOe phài lien h ngay vói 
y te xà, thi trân dê du'ic tu van, huó'ng dan; trLrYng hp that sr can thiêt, cap ciru 
rnó'i den ca si y tê dêkhám, cha bnh. 

d) Yêu câu khân truong thành ltp: (i) Chôt kiêm soát; (ii) To kiêm tra; (iii) 
To phân irng nhanh; (iv) Các Tiêu Ban (Giám sat, Truyên thOng, Hu can) theo 
dting hung dan cüa các cap dê triên khai day dü, kjp thôi, hiu qua các bin pháp 
phOng, chOng djch Covid-19 trên dja bàn cap xã. 

e) TO chic thông ke day dü, kp thai, chInh xác các truông hqp CBCCNV, 
HSSV, ngLrñ lao dng và Nhan dan ye tir vüng dch de to chirc cách ly ti nhà vã 
dê nghj cap có thâm quyên to chüc cách ly ytê diing quy djnh. 

Dôi vi các trumg hçip dA tmg di den các dja diem có nguy ca lay nhiêrn 
cao có trong thông báo khân cüa B Y tê, yeu câu thirc hin cách ly ti nhà và phôi 
hçip vâi Trung tarn Y te huyn thirc hin lay mâu xét nghirn theo dung huâng dan 
ti Cong van so 144 1/SYT-NVY ngày 04/8/2020 cüa S& Y tê tinh Quâng Narn. 

f) To chirc tuyên truyên, quán trit, kiérn tra, giám sat: 
DOi vth các siêu thi mi-ni, c1ra hang tiên lai, dan vj cung ñ'ng, h kinh doanh 

luang thic, thrc phâm thirc hin giU khoàng cách an toàn và bat buc phãi rCra tay 
sat khuân, deo khâu trang. Khuyen khIch chu các cira hang kinh doanh ban ti'c 
tuyen nhàm hn chê di chuyen, tiêp xic. 

Chñ dông xây dung kê hoch cung lmg luang thu'c, thirc phâm, nhu yeu 
phâm và hang boa thiêt yeu khác tai  don v dê cung 1rng cho ngui dan. 
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g) Düng các nhim vii chi chua cn thit dtp trung ngân sách cho cong 
tác phông, chông djch bnh Covid-19; dông thai, dé ngh sü dçing hiu qua nguOn 
dr phông ngân sách cap xã; tnthng hçp, chi vuçYt 50% nguôn dr phOng ngân sách 
thI 1p Th trInh gui Phông Tài chInh — Ké hoach thâm djnh, trInh UBND huyn 
quyêt dnh. 

h) Yêu câu các dja phung thirc hin tOt miic tiêu kép, do là: Ben ctnh vic 
tp trung cho cong tác phông, chông djch Covid-19, dê ngh UBND cap xâ tang 
cixng thirc hin dông b các nhim v1i, giài pháp dê phát triên kinh tê - xã hi dê 
tiêp tiic duy trI tang trithng, dam bâo hoàn thành tot các chi tiêu kinh té - xã hi 
näm 2020 dã duçic Huyn üy, HDNID và UBND huyn giao. 

2. Trung tam Y tê huyn 
Phát huy hiu qua chirc näng là Ca quan Thithng tr?c BCD cap huyn 

phOng, chông djch bnh Covid-19 dê tham mixu UBND huyn thirc hin tOt cOng 
tác phông, chông djch bnh Covid-19 trên dja bàn huyn. 

Tp trung triên khai dông b, hiu qua các bin pháp phông, chông và kiêm 
soát chat chê lay nhiêm djch bnh trong hoat dng khám, chtta bnh theo các kjch 
bàn phông, chông djch i m'rc cao nhât theo quy djnh. Tiên hành sang 19c k' IuO'ng 
toân b ngthi bnh dang diêu trj ti các khoa lam sang, thirc hin each ly tai  khu 
virc riêng và chi dnh xét nghim sóm SARS-CoV-2 theo quy djnh. 

Chü trI, phôi hcrp vii các cci quan, dm vj, dja phuang lien quan, thirc hin 
báo cáo truO'c 10 gi0 00 hang ngày ye Ban Chi dio cap huyn phOng, chông djch 
Covid-19 (Thông qua Van phông Thu'ô'ng trii'c BD) qua da chi mail: 
bcdcovid19nggmai1.com  de tOng hcip, theo döi, chi do; dông thii báo cáo ye 
Trung tam Kiêm soát bnh tt qua Email: baocaodichqnam@grnail.com  theo dung 
quy djnh. 

3. Ban Chi huy Quãn sir huyn: Tiêp tçic phôi hcp vài hrc luçmgBiên 
phOng kiêm soát chat chê hot dng nhp cành ti duOng biên, du'ng môn, lOi rn 
trên tuyên biên gió'i; phôi hgp xu l nghiem các trung hcxp nhp cành trái phép, 
các cci s luu trü tiêp nhn ngui nhp cãnh trái phép; dc bit là các cá nhân, to 
chuc, di.rng day dua ngui t1r nixic ngoâi nhtp cành trái phép vào Vit Nam theo 
quy djnh cüa pháp 1ut. 

Phôi hçp vui Trung tam tê huyn tien hành rà soát, kiem tra toàn b quy 
trInh thxc hin cách ly khOng de xãy ra lay nhiêm trong các co s cách ly tp 
trung; cO phucing an dieu tiet hçp 1 vic tiep nhn, phân loai sang l9c các tru&ng 
hp phài thçrc hin cách ly, khOng dê qua tái các co s cách ly tp trung 

4. Cong an huyn: Chü tn, phôi hp vôi các ca quan lien quan kiem tra 
nghiêm ngt các ca sâ hxu trü, các khu vuc, dja diem có ngui nuóc ngoài. Tang 
cu'ng näm tInh hInh, xu 1 nghiêm theo pháp lut dOi vó các tru'ing hgp dim tin 
khOng dung sr that, khOng khai báo y te, khai báo y te khOng trung thirc; trOn 
tránh, chOng dôi, khOng chap hành bin pháp cách ly y te; gäm hang, tang giá, ánh 
hu&ng den däi song ngithi dan. 

5. PhOng Kinh tê - H tang: Chü trI, tham muu UBND huyn kê hoach ñng 
phó darn bào nguOn cung ung hang hóa phiic vii nhu cãu tiêu dung nhán dan trên 
dja bàn theo tung cap d ânh hithng cüa djch bnh Covid- 19; rà soát, 1p danh sách 
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các dan vi kinh doanh cung cp luang thirc, thrc phm trên dta  bàn; phuong an bô 
trI con ngithi, phuong tin dê sn sang diêu phôi vn chuyên hang boa phiic vi 
nhân dan trên dia bàn có khu cách ly. 

6. BQL Qu dat và Do thj: Chü trI, phôi hçip vi các ngành lien quan vâ 
UBND th trân Thanh M chi do tang cu&ng phô biên cac bin pháp phông, 
chông dich bênh Covid- 19 ti chG, thuing xuyên tuyên truyên trên ba phát thanh 
ti chç, can xem xét giãn cách rnt d buôn ban tai  chç, dt biên cánh báo các lôi 
ra vào cho' và deo khâu trang, rira tay sat khuân mâi ducic vào chg; dông thô'i, chi 
tr9ng vic dam bâo an toàn thirc phâm, an toàn phông, chông djch bnh Covid-19 
ti khu virc an uông. 

7. Dti Quàn 1 thj tmng so IX: Thiiô'ng xuyên to chirc kiêm tra ti các co' 
sà kinh doanh trên da bàn huyn, tuyt dôi không dê xáy ra truông hç'p gärn hang, 
dâu co, tang giá gay bat on thj trumg trên da bàn huyn. 

8. Be nghj các Ca quan, don vj, dja phuo'ng: Thirc hin nghiêm chê d thông 
tin, báo cáo cong tác phông, chông dich bênh Covid-19 truâc 08 gi? 00 hang ngày 
ye UBND huyn và Ban Chi dto cap huyn phông, chOng Covid- 19 (Qua Trung 
tam i' té huyn và Van phông Thu'àng tryc BD cap huyn) dê tOng hçTp, báo cáo 
Thu?ng trirc UBND huyn và BCD cap huyn theo döi, chi dao. 

Yêu câu Thfi trithng các co' quan, dan vi lien quan, Chü tjch TJBND các xä, 
thi trân triên khai thuc hiên./. 

No'i nhân: 
-Nhutrên; 
- IT. Huyn üy, HDND huyn (báo cáo); 
- TT. UBND huyén; 
- BCD cap huyn phông, chông Covd-19; 
- VPTT BCD cap huyn; 
- CPVP; 
- Luu: VT, VX. 

A Viêt So'n 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

