
UV BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
HUYEN NAM ClANG Dc Ip- Tiy do- Hnh phüc 

So j'i/KH-UBND Narn Giang, ngày atháng 8 nàm 2020 

1E HO3CFI 

To chui'c thy'c hin ho trq trang thiêt bi, t tu' 
y tC vã nhu yêu phâm can thiêt cho huyn Dãc Chu'ng, 

tInh SC Kong, nu'ó'c CHDCND Lao ye phông chông djch bnh Covid-19 

Thirc hin Quyêt djnh s 1336/QD-UBND ngày 20/5/2020 cüa UBND tinh 
Quáng Nam ye vic cap kinh phi cho các dja phu'ang h tr cho tinh Se Kong, 
Chãmpasàk ye phông, chông djch bnh Covid - 19. UBND huyn xây d'ng Kê 
hoach to chirc thrc hin vic h trçY trang thiêt bj, 4t tu y te, nhu yCu phârn can 
thiêt ho trçY cho huyn Däc ChLmg, tinh Se Kong, nuc CHDCND Lao ye phông 
chông djch bnh Covid-19, the nhi..r sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 
l.MucdIch 
- Phôi hçip vii UBCQ huyn Däc Chi.rng to cht'i'c ho trçi và tiêp nhn trang 

thiêt bj, vat tu y tê, nhu yêu phâm can thiêt cho huyn Dãc Chu'ng, tinh Se Kong, 
nuc CHDCND Lao ye phông chông djch bnh Covid-19 theo tinh than chi do 
cUa UBND tinh tti Quyêt djnh sO 1336/QD-UBND ngày 20/5/2020 cüa UBND 
tinh Quãng Nam ye vic cap kinh phi cho các dja phuong h trçY cho tinh Se Kong, 
Chãmpasäk ye phông, chông djch bnh Covid — 19. 

- Nhãrn tang cuè'ng tinh doàn kêt hu nghj, tInh anh em gicra hai dan tc 
Viêt - Lao nói chung và tInh doàn kCt htru nghj giU'a chInh quyên, nhãn dan hai 
huyn Nam Giang, tinh Quãng Narn và huyn Däc Chung, tinh Se kong them ben 
chat nhãt là trong cuc chiên chông di djch Covid - 19. 

2. Yêu cu 
- Chuân bj chu dáo ni dung, chu'o'ng trInh, cOng tác hu can dC to chü'c doàn 

ho try trang thiêt bi, vat ttx y tê, nhu yCu phâm can thiêt h trg cho huyn Dãc 
Chi.rng, tInh Se Koong, nirc CHDCND Lao ye phOng chOng djch bnh Covid-19 
darn báo hiu qua, diing theo quy djnh cüa hai nuc, 2 tinh. 

- Thirc hin nghiCm các bin pháp phOng, chông djch Covid - 19 theo chi 
dao cüa các cap. 

I. THOI GiAN, IMA DIEM, THANH PHAN, KINH PHI, PHU'€%NG 
TIN 

1. Thôi gian: 01 ngày, dt' kin ngày 10 tháng 8 nãrn 2020 (thirHai). 
2. Da diem: Tii Ci:ra khâu Narn Giang — Däc Ta O9c 
3. Thành phân 
3.i.Doàn dcii biêu Izuyn Nam Giang gôm: 
- Di din Thung trirc UBND huyn; 
- Chánh Van phông HDND&UBND huyn; 
- Dti din länh dto DOn Biên phông Cira khâu Narn Giang; 



- Dai diên lânh do Chi citc Hãi quan Nam Giang; 
- Dti din länh dao  Phông Y tê; 
- D?i  din lânh dao  Trung tam té huyn; 
- Dii din lânh dio Phông Tài chInh - Ké hoch; 
- Chuyên viên Van phông phi trách linh vrc dôi ngoi. 
3.2. Doàn p/zic v gôm: 
- 01 Phóng viên Trung tam Van hOa - The Thao, TT và TH huyn; 
- 02 Lái xe Van phông HDND&UBND huyn 
- 01 phiên djch Don Biên phông Cira khâu Nam Giang 
4. N3i dung ho trçrgôm, trang thiêt bj, vt tu y té và 2 tan go ('co danh inic 

kern theo). 
5. Kin/i phI: Ngân sách tinh cap bô sung cho huyn Narn Giang tlWc hin 

mua sam trang thiêt bi vat tu y tê Va ngân sách huyn trIch mua go, vi tong kinh 
phI 180 triu dông. 

6. P/iu'ong tin: Sr diing xe ô to cüa Van phông HDND&UBND huyn (02 
chiêc ô to); xe ch trang thiêt bj y tê (01 chiêc), xe chi go (01 chiêc). 

II. CHUNG TRiNH 
Ngàv 10/8/2020 (thá'Sáu)  
+ 7h00: Doân tp trung t?i  UBND huyn Nam Giang. 
+ 7h30: Xuât phát di COa khâu Nam Giang 
+ 1 0h00: To chirc trao, nhântrang thiêt bj, vt tu y tê vã nhu yêu phâiii 
+ I 1h30: Doàn an trua tai  Don Biên phông Cira khâu Narn Giang 
+ 13h30: Doàn xuât phát ye kêt thtic chuyên cong tác ho trçl. 
VI. PHAN CONG NHIM VV 
1. Be ngh các dIng chI trong Boãn cong tác nghiérn tOe thirc hin các 

bin pháp phông chOng dich Covid - 19 theo các van ban chi dto ci:ia trung uong, 
tinh, huyên nhu: deo khâu trang, rCratay sat khuân, khai báo y tê. . .và các bin phOp 
phOng chông djch Covid - 19 khác dé tránh nguy co xày ra djch bnh. 

2. Van phông HBND&UBND huyn 
- ChO trI, phôi hçp vâi các ca quan, dan vj lien quan chuân b ni dung, 

chuong trInh và các diêu kin ca si vt chat phc vii Doân cOng tác cOa UBND 
huyn. 

- L.p dr trO kinh phI phiic vv Doàn cOngtác theo quy djnh hin hânh. 
- Phôi hap vâi Don Biên phông C&a kháu Narn Giang thông tin cho huyn 

Däc Chu'ng biêt ye thai gian và ni dung vã thành phân h tr trang thiêt bj, vit tu 
te, nhu yêu phâm can thiêt cho huyên Dãc Chung; lap thO tuc, To' khai hang hóa 

viên trçy, qua tng vâi ca quan hái quan tal  Ci:ra khâu Nam Giang - Dàc Ta O9c 
theo quy djnh hin hành. 

- Lien h vi dan vi cung rng hang hóa trang thiêt bj và nhu yêu phãm dé 
tiên hanh vtn chuyên len Cüa khu dam bão cthy dO, hiu qua dOng th6i gian. 

- Chuân bj bâi phát biêu cOa länh dio huyn tii chu'ang trmnh hO trçl vâ tiCp 
nhn trang thi& hi, vat tir y tê, nhu yeu phârn can thiêt cho huyn Dàc Chung, tinh 
Se Kong. 

Kêt thOc chuyên cong tác, tham mu'u UBND huyn báo cáo kêt qua thirc 
hin ye UBND tinh theo quy djnh. 
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3. Don Biên phông Cti'a khu Narn Giang, Clii Cyc Hal quan Narn 
Ciang 

3.1. Dn Biên phông Cu'a kháu Nam Giang 
- Phi h9'p vói Van phông HDND&UBND huyn chun bj dja dim, Ca s 

vt chat trong buôi ho trçi. dtt hiu qua; thông tin èho phIa ban  biêt ni dung, 
cluOng trInh vâ Ijch trInh cüa Doàn cong tác huyn Nam Giang; phân cong 01 can 
bo lam cong tác phiên djch viên cho doàn cOng tac cüa huyn. 

- Kiêm tra, theo dôi thành phân trong buOi tham dir buOi ho tr và dam báo 
ar nihh trong qua trInh triên khâi thrc hin. 

3.2. Chi .Cyc Hái quan Nam Giang, Ho trci Van phông HDND & UBND 
huyn trong vic 1p thu tijc, Th khai hang hóa vin trci, qua tng vi Ca quan hâi 
quan tai  Cira khâu Nam Giang Däc Ta O9ctheo quy djnh hin hành. 

4. Phông Tài chinh - Kê hotch: Thârn djnh d toán, huó'ng dn Van phông 
J-IEDND&UBND huyn ye quan l chi, thanh quyêt toán darn bào theo quy djnh. 

5. Phông Y, té Trung tm y té, 
Cu can b cüa dan rj tham gia Doàn cOng tác cüa huyn Nam Giang darn 

buo diing thành phan, hiu qua. Trung tam y tê chuân bj dung djch sat khuân, khu 
trang và huó'ng dan các quy dtnh  ye phông chông djch Covid theo quy djnh trong 
chuyên cong tác. 

Trên day là ni dung Ké hoich to chirc cüa Doân cOng tác UBNID huyn 
Narn Giang thrc hin vic ho tr trang thiêt bj, 4t tu.y tê, nhu yêu phâm can thiêt 
h trçY cho huyn Dàc Chung, tinh Se KOng, nuâc CHDCNID Lao v phông cMng 
dich bênh Covid-19. 

TM. UY BAN NuN DAN 
J1/ol nhin: 
- LJBND tinh (thay báo èáo); 
- SÔ t1goi viii; 
- (Iic Há quan Quáng Narn; 
- F)ai Phát thanh — Truyên hInh Quãng Nam; 
- Ban Thuô'ng vii Huyn ity (thay b/c); 
- IT. HDND, UBND huyn; 
- Van phông UBCQ huyn Dãc Chu'ng; 
- LDVP, CV D/ngoai; 
- PhOng Tài chInh — Ké ho?ch; 
- jhong Y t; 
- Trung tarn Y té huyn; 

T:)ati Biên phOng Cira khâu Narn Giang; 
• - Trrn Bién phông CK Nam Giang; 
- (Ihi Cic Hâi quan Narn Giang; 
- iT Van hóa TT, Truyêri thanh -Truyêri hInh huyn; 
-ExuYT 
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DANH MUC  HO TRQ TRANG THIET B!, VJT TU' Y TE 
(kern theo Ké' hoqch so' J ngàyOC7hOng 8 nárn 2020) 

TT TEN HANG S6 Lu'çng Don Vj TInh 

Khu trang N95 — honeywell 
Xuât x1r: Trung quôc 

200 Cái 

2 Dung dch sat khuân 
Dung tIch 500rn1 
Rira tay khô 

100 Chal 

3 B trang Phiic chng dlch 
Xutt xi:r: Danameco- Viêt Nam 
Thànhphn: 
Ao 
QuAn 
KhAu trang 
KInh bão ho 
Non 
G iy 
Gang tay 

200 B 

4 Gh ch& khám bnh 
M san phm:A-GTC204 
Quy cách:KT: 2010x520x770 mm 
Xuât xtir:Vit Nam 
Nhà san xuAt:HOa Phát 
+ Kich thu'ó'c: 2010x520x770 mm 
+ Day gh phông ch CO 4 ch nhra thai 
+ Gh phOng ch? iiit thép chän chCr T ông F48 son 
tinh din. Xã gh ng 50x50 son tinh din. 
+Loaj 4 ch 

04 Bô 

5 Quc thO' nu'&c tiêu ACON Mission 10 thông s 
Thiiong hiu: Acon. 

ChAt lieu: nhiia. 
Xuâtxir: M)7. 

Hp 50 que 

06 F1p 

6 MáychyxôngkhIdung 
Model: NE-C28 
Hang san xuât: ornrom 

05 Cãi 
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Xuãt xCr: Nhât Ban 

7 Baodohuyêtãp 

Xuât xr : Nht Ban 

06 Cäi 

8 May do huyét áp 
Hang san xut: Omron 

Xuât xr: Nh.t Ban 

Model: Hem- 7156 

05 Cal 

9 Ong nghe- Nht ban 05 Cal 

10 Nhit k hông ngoti do trán frimfi 

hang san xuât: inicrohife 

Xuãt xii': Tnung Quôc - cong ngh Thtiy Si 

12 Cái 

S 
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