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Nam Giang, ngày.2O tháng 8 nãm 2020 

V/v tip tc trin khai quyt 
1it các bin pháp phông, 
chông djch brih covid — 19 
trên dja bàn huyn trong tInh 
hinh rnri 

KInh gui: 
- Uy ban Mtt trn To quc Vit Narn huyn; 
- Thu tru&ng các Co quan, don vj thuc huyn; 
- UBND các xã, thj trân. 

Thrc hin chi do cüa UBND tinh ti Cong van so 473 0/UBND-KGVX 
ngày 16/8/2020 ye phát huy hon nüa vai trô nêu guong cüa can b, dâng viên vâ 
trách nhim cüa ngui drng dâu trong cong tác phèng, chông djch bnh Covid-1 9 
vâ Cong van so 4793/UBND-KGVX ngày 19/8/2020 ye vic tiép tic thirc hin các 
bin pháp cap bach phông, chông djch bnh Covid -19 trong tInh hmnh mth, UBND 
huyn dé nghj: 

1. ThU tru'U'ng các co quan, do'n vj Va Cliii tjch UBND CáC xã, thj trãn 
- Tp trung trin khai chat chë, có hiu qua hon nQa các van ban chi do, 

huóng dan cüa Thu tuó'ng ChInh phü, B Y tê, Tinh Uy, UBND tinh, UBND huyn 
vâ Ban Chi do cap huyn phông chông djch Covid — 19 ye phOng, chông djch 
bnh Covid- 19 ti co quan, don vj, dja phuong rnInh phii trách; quyêt tam k.hông 
dê phát sinh djch bnh trong cong  dông, ãnh huông den nh&ng no lçrc cüa các cap, 
các ngành, các dja phuo'ng trong thai gian qua. 

- Tiêp tilc quán trit tt cã can b, dâng viên, cong chuc, vien chrc, ngu'ôi 
lao dng dang lam vic ti các co quan Dáng, Nhà nuc, Mt trn To quôc và các 
Hi, doàn the tühuyên den co' s có gia dInh ó thành phô Dâ Nang và các huyn, 
thj xã, thành phô cüa tinh dang thuc hin cách ly xa hi theo Chi thj 16/CT-TTg 
chua duc ye nhà trong thai gian nay theo tinh than Cong van so 4730/UBND — 
KGVX ngày 16/8/2020 cüa UBND tinh. Phát,  huy hon nQ'a vai trô nêu gu'o'ng cüa 
can b, dãng viên, cong chrc, viên chirc, nhât lã nguôi dirng dâu trong cong tác 
phông, chông djch bnh Covid-19. 

- Tip tic tang tc diu tra, truy vt và t chi.rc cách ly phü h'p dôi vâi các 
trung hp Fl, F2, tiêp xüc gân,... theo dung tinh than chi dto cüa Uy ban nhân 
dan tinh tçti Thông báo sO 301/TB-UBND ngày 09/8/2020. 

- Tip tiic chi dto phát buy hiu qua hot dng cüa các To Giarn sat và 
Tuyên truyên phông, chOng COVID-19 tai  cong dông theo dung phuong chârn "Di 
t11ng ngO, go ti1rng nhâ, rà tiling dôi tuccng"; giám sat, phát hin kjp thai các truè'ng 
hgp có nguy co cao lay nhirn Va huOng dan nhân dan thirc hin các bin pháp 
phông djch. Phôi hop giam sat, quân 1' chtt các trung hçp cach ly ti nhà, flbll cu 
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tr1i theo dñng Quyt djnh s 879/QD-BYT ngày 12/3/2020 cüa B Y té. 

- Chi dto các Cht kim soát tang cung kirn soát vic di chuyên cüa ngui 
dan dê giao thuung, buôn ban hang hóa, nhu yêu phâm gifla các dja phuGng, nhât 
là nh&ng nguii den tr vüng có djch, phâi yeu câu ke khai y té, do than nhiét, gi 
khoâng each khi giao tiêp và giao hang xong phái di chuyên ngay. Lp day dü 
danh sách can b, dàng vien, cong chrc, viên chirc, nguO'i lao dng trên dja bàn 
huyên tu ra, vào thành phô Dà Nàng và các huyn, thj xã, thành phO trén dja bàn 
tinh Quàng Narn dang cách ly xä hi theo tinh than Chi thj so 1 6/CT..TTg ngày 
31/3/2020 cüa Thu tung ChInh phü khi chua duc si..r cho phép cüa cap có thârn 
quyên. 

Tiên hành rà soát các tru'rng hgp nguii dan thirc sir gp khó khän do di 
djch Covid-19 theo diing chi do cüa ChInh phü ti Nghj quyêt 42/NQ-CP ngày 
09//2020 và Thii tuó'ng ChInh phü t?i  Quyêt  dlnh  sO 1 5/2020/QD-TTg; tong hpp 
báo cáo UBND huyn dé có phuGng an h tro, không dê nguO'i dan thiêu Iu'cing 
thrc trong thi gian phông, chông djch. 

- Thirc hin nghiérn vic phát ngôn và cung cap thông tin cho báo chj theo 
diiing quy djnh ti Nghj djnh sO 09/2017/ND-CP ngày 09/02/2017 cüa ChInh phü. 

2. Trung tam Y tê huyn: 

- Thirc hin dam bâo hott dng khárn, chtra bnh cho ngu'i dan; dc bit 
chãrn soc ngui bnh có bnh nên man tInh nhu' tang huyêt áp, dái tháo du'ô'ng, 
bnh phôi täc nghën,... ngu'O'i cao tuôi theo Quyét djnh sO 1558/QD-BYT ngày 
03/4/2020 cüa B Y té; lu'u ' thirc hin chat chë các quy djnh, quy trInh chông lay 
nhiérn chéo trong khárn, chi'a bnh. 

- Tong rà soát tat ca nguôn lirc, may móc, trang thit bj y t d nghiên cüu, 
de xuât S& Y té có Phu'crng an cap, ho trçY, darn báo yêu câu khárn chira bnh Va 
phông, chông djch bnh COVID-19, khOng the dé thiêu vt tu' y té cho vic lay 
rnâu xét nghirn. 

- Khn tru'o'ng rà soát kinh phi chi trà ch d dc thu trong phOng, chng 
dich cho can bô, nhân viên y té gui Phông Tài chinh — Kê hoch tharn dlnh,  tharn 
mu'u cap bO sung kinh phi; dOng thai, chiu trách nhiêm theo dôi và chi trá kip thai 
cho can b, nhân viên dà tham gia phOng, chOng djch theo dung quy djnh. 

-, Tharn gia tp hun và xây dirng, trin khai ngay k hoch t.p huân, nâng 
cao kiên thuc, k näng ye phông, chông djch bnhCOVID-19 cho can b y tê 
trong toàn huyên và 1irc lung nOng cOt cüa các To "Giárn sat và tuyên truyên 
phông, chOng COVID-19 ti cong dOng"; nâng cao tInh chü dng, san sang iLrng 
phó vth nhng tInh huông có the xáy ra khi djch bnh lay lan trén dja ban huyn. 

- Khân tru'ang rà soát, xem xét nhü'ng ni dung không con phi hp trong 
K hoch sO 14/KH-UBND ngày 18/02/2020 cüa Ban Chi do cap huyn phông, 
chôngdjch bnh Covid-19 dê tharn rnu'u Ban Chi dao cap huyn xern xét chinh 
sua, bO sung kjp tha. 

- DM vó'i các truO'ng hcip dã h& cách ly tp trung và cho v: Thu'O'ng xuyen 
quán trit, yêu câu thirc hin nghiem các bin pháp cách ly ti nhà; chu dng lam 
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vic vri chInh quyn cas& d có phucing an giãi tóa tarn 1 dôi v9i cong dông dan 
cu ncii các truô'ng hçip ye cách ly tti nhà. 

- Phi hgp vth Phông Y th chi do, hu'Ong din các phông khárn tu nhân, các 
quay ban thuôc Tây nAm rO thông tin ye h9 ten, dja chi, din thoi lien lac,...  dôi 
vOi nhüng tru6ng hçip có biêu hin ho, sOt, khó th, dau h9ng den rnua thuôc dê 
kjp thôi báo ngay cho ca quan y té. 

- Phi hçip c11ng Ban Chi buy Quân six huyn phân luông dôi tl.rçYng thuc 
din cách ly bat buc ti các khu cách ly t.p trung mt cách hgp 1', theo dOi, chi 
dto cht che, bão darn an toàn, phü hçip nhãrn tránh lay nhiêrn chéo (neu co). Co 
phuang an xir 1 iác thai y tê tai  khu each ly ttp trung darn bào an toàn theo quy 
dinh. 

3. Phông Tài chInh - K hoich huyn: Tharn rnuu thirc hin kjp th?i vic 
tiêp nhn, chi ho trg các To giárn sat và tuyên truyên ti cong dOng vi mirc 
1.000.000 dông/tô/tháng dê ho trçi các diêu kin cho các To hoat  dng. 

4. Phông Van hóa - Thông tin huyn: Chü tn, phôi hçip vi các dan vj lien 
quan nghiên cü'u nâng cap và sü'a chüa các cijrn dài truyên thanh không day ti các 
thôn trên dja bàn huyn dé khai thác phiic vii cho vic thông tin, tuyên truyên các 
bin pháp phông, chông djch bnh Covid — 19 ti các dja phu'o'ng. 

5. Phông Giáo dyc và Dào tio huyn: Chi dto các tnthng & các cap h9c 
Mârn non, Mâu giáo, Tiêu h9c, Trung h9c ca s& tren dja bàn huyn thi'c hin tot 
cong tác phông, chông djch bnh Covid -19 trong vic chuân bj các diêu kin khai 
giàng nárn hpc rnó'i (khi diéu kin cho phép). 

6. Ban Chi huy Quân ski' huyn 
- Thung xuyên rà soát, diu chinh, b sung Kê hotch th chrc don, diêu 

phôi, quãn 1, bão v i các khu cách ly tp trung cho phii hçip; dông thi, chi dng 
xây du'ng các giái pháp nhärn chuân bj các dieu kin can thiCt dáp t1ng yêu câu to 
chü'c cách ly trong truYng hçp djch bnh tang dt biên,... 

- Phi hcrp cüng Trung tarn Y t huyn diu hành, phân luông dôi tu9ng 
thuc din cách ly bat buc tai  các khu cách ly tp trung rnt cách hçp l', bâo darn 
an toàn, phi hp nharn tránh lay nhiern chéo theo quy djnh. 

7. Cong an huyn: Tang cung kiêrn tra, kirn soát, quãn 1 cht các diem 
chôt chn, ngãn ch.n ngui qua 1?i  ti1r vñng djch khi không có 1 do chInh dáng 
theo diing quy djnh ti Quyêt djnh sO 2221/QD-UBND ngày 13/8/2020 và Quyet 
djnh so 223 i/QD-UBND ngày 14/8/2020cüa Uy ban nhan dan tinh. Trong do, là 
tp trung kiem soát nghiern vic di chuyen cüa nguà'i dan d giao thuang, buOn 
ban hang boa, nhu yeu phârn giUa các da phu'o'ng, nhat là nhng nguôi den tü các 
dia phuong có dich dang duc cách ly theo tinh than Chi thj I 6/CT-TTg cüa Thu 
tung ChInh phü, phâi yêu câu ke khai y te, do than nhit, giü khoãng cách khi 
giao tiêp và giao hang xong phãi di chuyên ngay. 

8. Trung tIm VHTT&TTTH huyn 
- Tang cuông vit bài tuyen truyn, djnh huó'ng du' Iu.n dé ngu'i dan hiêu, 

yen tarn; tIch cçi'c phôi hçp, tiêp song vó'i dài Tinh, Trung u'ang d du'a tin phOng, 
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chông djch dn dông dào ngui dan. 

- Phi hçip da dtng hóa các hInh thirc tuyên truyn, phô biên giáo diic pháp 
lutt lien quan den cong tác phOng, chông djch bnh Covid- 19 nhãm nâng cao nhn 
thirc ci1a nguôi dan, to sir dông thun trong cong tác phOng, chông djch bnh 
COVID-19 ti cong dông, tránh hin tuçlng chü quan, Ri là. 

- Tiêp tçic tuyên truyn, 4n dng ngiRii dan cài dat, si:r dung rng ding truy 
vet Bluezone và üng dng khai báo y tê NCOVI theo diing tinh than chi do cüa 
UBND tinh t?i  Cong van so 4248/UBND-KGVX ngày 28/7/2020, Cong van sO 
4540/UBND-KGVX ngày 07/8/2020, Cong van so 4610/UBND-KGVX ngày 
11/8/2020 và Cong van so 4719/UBND-KGVX ngày 14/8/2020. 

9. Dê ngh Uy ban Mit trn T quc Vit Nam huyn: Tiêp tic pMi h9p 
dOi rnfii, nâng cao hiu qua các hoat  dng tuyên truyên, vn dng ngui dan chap 
hành các quy djnh ye phông, chông djch Covid-19 và các bnh truyên nhiêrn khác. 
Tang cu'ô'ng 4n dng, kêu gi các Ca quan, dan vi, doanh nghip, tO chrc, Ca nhân 
hão tarn ho tro' kinh phi, hang hóa, luong thuc, nhu yêu phârn, trang thiêt bj, vt tu 
y té phic viii cOng tác phèng, chông djch trén dja bàn huyn. 

D nghj Thu truâng các ca quan, dan vj, dja phuo'ng trén dja bàn huyn triên 
khai thu'c hiên./ 

A'o'i n/ian: 
- Nhis trén; 
- ]'T. Huyn üy, HDND huyn (bc); 
- TT. UBND huyén; 
- Ban Clii dao cap huyn phông, chông djch 
Covid-I9; 
- VPTT BCD cap huyn; 
- CPVP; 
- Luit: VT, VP BCD. 

A Vô To Pthftmg 
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