
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN  NAM GIANG Dc Ip -  Tir do - Hnh phñc  

S: C06'/UBND-VX Nam Giang, ngày II tháng 8 näm 2020 

V/v khn truang triên khai 
các kiên chi dao cüa UBND 
tinh ye phông, chong djch 
bnh Covid — 19 trén dja bàn 
huyn 

Kjnh g1ri: 
- Thu truâng các ca quan, dan vj thuc huyn; 
- UBND các xä, thj trân. 

Thirc hin kiên chi dao  cüa UBND tinh ti Thông báo kêt lun so 299/TB-
UBND ngày 08/8/2020 v kt lun cüa dng chI Trn Van Tan, Phó Trixing Ban 
Thu'rng trirc BCD phông, chông djch Covid-19 cap tinh ti cuc h9p trirc tuyên 
vói các Ban Chi dio phông djch cp huyn, Cong van so 4540/UBND-KGVX 
ngày 07/8/2020 ye triên khai cài dt irng dçing khai báo y tê NCOVI ti các diem 
ch& chn phông, chng djch bnh Covid-19, Cong van so 4558/UBND-KGVX 
ngày 07/8/2020 v tang cu6ng rà soát, báo cáo két qua xác rninh, quán l các 
tmng hçip dn Dá Nng ti1r ngày 01/7/2020 dã tr& ye da phuo'ng, Cong van so 
4565/UBND-KGVX ngày 09/8/2020 v triên khai thirc hin kêt lun cüa Thu 
tm9ng ChInh phü và chi dto cüa Ban Thurng vi1 Tinh ñy và Cong van so 
4470/UBND-KGVX ngày 05/8/2020 v chin chinh nhu'ng biu hin chü quan, la 
là trong phông, chng djch Covid-19; d tip tçic triên khai hiu qua các bin pháp 
phông, chông djch bnh Covid -19 trén dja bàn huyn, UBND huyn dê nghj: 

1. Thu tru'&ng các co quan, don vl  trên dla  bàn huyn 

- Phát huy ti da vai trô, trách nhiêm cüa ngu'i dirng dâu, chi dao  triên khai 
nghiêm tüc, dông b, quyêt 1it các van bàn chi do cüa Thu tung ChInh phü, B 
Y tê, Tinh üy, UBND tinh, huyên và Ban Chi dto cap huyn ye phông, chông djch 
bnh Covid -19 tai  co quan, don vj, dja phuang mInh phittrách; nhât là Cong van 
so 597/UBND-VX ngây 10/8/2020 cüa UBND huyn ye khan truong triên khai 
các bin pháp cap bach phông chông djch bnh Covid-19, Cong van so 
568/UBND-VX ngày 04/8/2020 cüa UBND huyn ye tang cthng các bin pháp 
kiêm soát, phông chông djch bnh Covid -19, Cong van so 570/UBND-VX ngày 
04/8/2020 ye tp trung triên khai các bin pháp cap bach phOng chông djch Covid 
-19.....; không dé xãy ra tInh trng 1 là, dun day, chm trê gay ânh huàng cong 
tác phông, chong djch. 

- Tang cu'ng cong tác phi hgp trong trin khai các bin pháp phOng, chông 
djch tren dja bàn huyên. Thuông xuyên tuyên truyen, quán triêt, phát huy vai trô 
tiên phong, guong miu cCia can b, cong chuc, viên chü'c tica quan, don vj mInh 
trong vic thirc hin và giám sat thirc hin các bin pháp cap bach phông, chông 



2 

djch bnh. Tin hành kim tra, giám sat d phát hiên, chin chinh nhüng truông 
hcip vi phim, thirc hin chu'a nghiêm vic phông, chông djch ti co quan, do'n vj, 
dja phl.rGng mInh. 

- Thirc hin darn bào mic tiêu kép "vi'ra phông, cho'ng djch vira thy'c hin 
dam báo các nhim vy chuyên món, chInh trj ", tang cithng hot dng trirc tuyên, 
không dé trI tr cong vic, nhât là cong vic có thai han, thôi hiu, các djch vi 
cong phiic viii ngi.thi dan và doanh nghip, phát triên kinh tê xã hi, darn báo 
ANTT tai  các dja phircing. 

2. UBND các xã, thi trãn 
- Thung xuyên ctp nhât, theo döi tInh hInh djch bênh, dir báo, xác djnh các 

nguy Ca ciii the trén dja bàn rnInh quân 19 dê báo cáo, dé xuât các co quan, ban, 
ngành huyn triên khai phuang an xü 19 kjp thai, không de djch lay lan trong cong 
dông. 

- Chi do phát huy vai trô cüa các T Giám sat vâ tuyên truyn ti cong 
dông trong vic tang tôc truy vet, xác minh, 1p danh sách tat câ các trtthng hcip 
den, luu trü tii thành phô Dà Näng tir ngày 01/7/2020 den ngày 28/7/2020 d tra 
ye dja phu'ang trên rni phuang tin và các trung hçip tth ye t11 các vüng có djch 
trén dja bàn tinh (Nhu huyçn Dgi Lc, Diçn Bàn, Duy Xuyên, Thàng BInh, Hói An, 
Qué Sun); tong h9p danh sách báo cáo ye Ban Chi do phOng chông djch huyn 
trtróc 10h00  ngày 14/8/2020. Dông thôi, thirc hin chat ch vic theo dOi, giárn sat 
tInh hInh sirc khOe dôi vói các trung hçip nghi ng mac bênh, tiêp xñc gân voi 
ngui bnh hotc den các khu virc có nguy có lay nhiêrn cao theo thông báo cüa B 
y tê; báo cáo Trung tam Y tê huyn dê tiên hành xét nghirn và thirc hin các bin 
pháp cách ly y tê phü hçip. 

- Tip tc phi hçip tuyên truyn, vn dng nhân dan khai báo y té t11 
nguyen và cài dt lrng ditng Bluezone trên thiét bj din thoi di dng; day nhanh 
tôc d truy vet, tIm kiêrn các tnthng hçp Fl, F2 và nhctng trumg hçp có nguy co' 
lay nhiêm cao dê tiên hành khoanh vüng, cách ly, không dé lay lan djch ra cong 
dông. Chi dao các chôt kiêm soát cüa dja phuang kiêm soát chat chê ngui và 
phuang tin vào dja bàn theo tinh than Cong van so 555/UBND-VX ngày 
31/7/2020 cüa UBND huyn ye triên khai các bin pháp kiêrn soát, chôt chn, các 
ly xâ hi dê phông, chông djch Covid-19. 

- Tin hành rà soát, tng hçp danh sách ngui lao dng cüa dja phuong hin 
dang bj mac kçt tai  thành phO Dà Nng trong giai don thçrc hin each ly xã hi dê 
phông, chông djch. ChU dng lien h dê näm tInh hInh và nguyen v9ng cüa ngui 
lao dng, báo cáo Phông Lao dng - Thuang binh và Xã hi huyn dé tong hgp, dé 
xuât UBND huyn có Phuang an chi do ci the, hoàn thânh tru'ó'c ngãy 
14/8/2020. 

3. Trung tm V t huyn: D xut áp dung các bin pháp cách ly y té phii 
hp cho các dOi tung tth ye dja phu'ang tü Dà Nng, vüng cO djch, các trung 
hgp tiep xtic gan, F1,F2,... theo tinh than COng van 1441/STY-NVY ngày 
4/8/2020 yà các van ban hu'àng dn lien quan cüa S Y te; dOng thai, tang cung 
rnua sAm và thirc hin darn báo quy djnh cüa pháp 1ut ye chi djnh thâu trong mua 
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sm vt tix, trang thi& bj, sinh phm phiic viii xét nghim bang phuong pháp PCR, 
không dé thiêu, ch.rn thirc hin xét nghim. 

4. Cong an huyn 
- Chi dto các Chôt Kim soát phông, chng djch huyn kim tra, kim soat 

chit ch các trutmg hçTp di den dja bàn huyn theo tinh than Cong van so 
555/UBND-VX ngày 31/7/2020 cüa UBND huyn ye triên khai các bin pháp 
chôt chn, kiêm soát, cach ly xa hi dé phông, chông Covid — 19; nhât là ngui và 
phucmg tin ti'r thành phô Dà Näng và các huyn, thj xã, thành phô cUa tinh dang 
thrc hin cách ly xâ hi theo Chi thj 16/CT-TTg cüa Thu tung ChInh phil 

- Phi hçp vâi UBNID các xa, thj trn thn t& truy vt, xác minh tat Ca CC 
tru'ng hgp den, lu'u tri1 tii thành phô Dà Nàng ttr ngày 0 1/7/2020 den ngày 
28/7/2020 dã tr ye dja phuo'ng; dông thai, phôi hçp xül nghiêrn các tnthng hçp 
không chap hành quy djnh ye phông, djch Covid-19; nhât là không deo khâu trang 
ti noi cong cong; du'a thông tin sai sir that  ye tInh hlnh djch bnh; khai báo y té 
không trung thirc; không chap hành quy dlnh  ye cách ly, trôn khôi noi cách ly theo 
quy djnh. 

- D xut 1p dt wifihoc c1ic phát 3G tti các diem Ch& kiêm soát phông, 
chông djch cüa huyn dê triên khai hrnng dn ngui dan cài dt và thirc hin khai 
báo y te trên &ng diving NCOVI thay the vic khai báo ghi so hin nay ('Dói vó'i 
nguài qua lçii các chôt cd dung din thoçii thông minh,) theo tinh than Cong vAn so 
4540/UBND-KGVX ngày 07/8/2020 cüa UBND tInh. Trong tnthng h'p không the 
lAp dt wifi, thI tiêp tic triên khai thrc hin khai báo y te thu cOng nhu hin nay. 

5. Ban Chi huy Quân siy huyn: Tiép tc quân 1 vn hành chat chë các 
khu each ly tp trung tren dja bàn huyn; phôi hcp xây dirng Phuong an xñ' 1 rác 
thai ti khu các ly tp trung trén dja bàn huyn theo tinh than Cong vAn sO 
4505/UBND-KTN ngày 06/8/2020 cüa UBND tinh. 

6. Phông Lao dng — Thuong binh và Xã hi: Tong hçp danh sách ngu'ôi 
lao dng dja phirang dang bj mAc kçt 1i thành phô Dà Nng trong thai gian thyc 
hin cách ly xA hi de phOng, chông djch, báo cáo UBND huyn cho kién chi 
do thrc hin. Dông thôi, tien hành rà soát, tong h9p danh sách các dôi tu'Q'ng 
chInh sách, các ho nghèo bi ãnh hung djch bnh, khó khAn trong cuc song, báo 
cáo UBND huyn dê xuât UBND tinh xem xét, quyet djnh h trg. 

7. Phông Tài chInh —, Kê hoch: Huàng dn các Ca quan, ban, ngành 
huyn Va UBND các xA, thi trân thanh quyêt toán kinh phi mua sAm trang thiet bj, 
các chê d chInh sách dOi yói ngui tharn gia phông, chông djch dcrt 1 yà xây 
dirng dir toán kinh phi phông, chông djch bnh hin nay, tOng hp báo cáo UBND 
huyn xern xét, hO tro, không d ách tAc, ch.rn tr, ành huOTlg den cOng tác phOng 
djch. 

Thu'ing xuyên theo dOi, tang hgp tInh hInh sü' dçing kinh phi phông dch cüa 
huyn dé kjp thai báo cáo UBND huyn, dé xuât UBND tInh xem xét, bô sung. 

8. Uy ban MTTQVN huyn vii các Hi, doin the huyn: Tiêp t1ic phi 
hcip dOi rni, nâng cao hiu qua các hoit dng tuyen truyên, 4n dng ngu'?ñ dan 
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chp hành các quy djnh v phông, chng djch Covid- 19 và các bnh truyên nhiêm 
khác. Tang cuing 4n dng, kêu gçi các Co quan, don vj, doanh nghip, to chrc, 
cá nhân hào tam h trçi kinh phi, hang hóa, luong thçrc, nhu yêu phâm, trang thiêt 
bj, vt tuy tê phiic vii cong tác phông, chông djch trén dja bàn huyn. 

D nghj ThU tru1ng các Co quan, don vj và UBND các xã, thj trân phi hçp 
trién khai thuc hiên./ 

]Vo'i n/ian: 
- Niur trén; 
- TT. Huyn üy, HDND huyn (be); 
- TT. UBND huyn; 
- Ban Clii do phông, chông Covid-19 huyii; 
- CPVP; 
- Lirti: VT, VP BCD. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

