
PHONG CH6NG  

UY BAN NHAN DAN 
THAN!! PHO A NANG 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr  do - Hnh phüc 

   

      

S6: 5A6 /[JBND-VHXFI Dà Nng, ngày ,ii tháng g nám 2020 
V/v tip t1ic thirc hin các bin pháp 
phông, ch6ng djch COVID-19 theo 

Chi thj so 16/CT-'ITg ngày 31/3/2020 
ciia ThU tiiàng ChInh phU 

KInhgth: 
- Cáe so, ban, ngành, hi, doàn th; 
- Các co quan trung trcing trên dja bàn thành phô; 
- UBND các qun, huyn; 
- Các doanh nghip, cci sO SXKD trên dja bàn thành phô; 
- Các trtxOng dai  hoc, cao dng, Co sO giáo dic và Co sO 

giáo dixie nghê nghip trên dja bàn thành phô. 

Trên Co sO dánh giá thirc tr?ng djch bnh COVID-19 thOi gian qua trên dja 
bàn thành phô; tmnh hmnh thrc hin Chi thj so 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 cüa 
Thu ttxOng ChInh phü ye thrc hin các bin pháp cap bach ,phOng, chong djch 
COVTD-19 trên dja bàn thành phô tr 0 giO ngày 28/7/2020 den nay; dr báo diên 
biên phi'rc tap, khó lixOng cüa dch bnh trong thOi gian tOi và thirc hin Thông 
báo so 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 ye kêt 1un cüa Thu ttxOng ChInh phü tai 
euc hçp cüa Thu?mg trirc ChInh phü ye cong tác phOng, chông djch COVID-
19, Chu tjch UBND thãnh phô tiêp tc chi dao,  yêu câu: 

1. Tt Ca các Co quan, th chirc và toàn th nguOi dan trên dja bàn thành ph6 
Dà Nng tiêp tijc th%rc hin Chi thj so 1 6/CT-TTg cüa Thu tuo'ng ChInh phü tt'r 0 
giO, ngày 12/8/2020 cho den khi có thông báo mM (dja bàn huyn Hôa yang 
thrc hin tr 13 giO ngày 11/8/2020). 

Vic tip tic thirc hin bin pháp each ly toàn xA hi theo Chi thj s 16/CT-
TTg trong thi gian tOi can quyêt 1it và hiu qua hon, dc bit thrc hin nghiêrn 
tue bin pháp gia dInh each ly vOi gia dInh; to dan phô each ly vOi to dan pho;. 
thôn cách ly vOi thôn; phng each ly vOi phung; xà cách ly vOi xA; qun, 
huyn each ly voi qun, huyn; yêu cu mi nguOi dan t.i nhà, không ra 
ngoài; chi ra ngoài trong tnthng hcp that s,r can thiêt nhu mua lirong thirc, thire 
phâm, thuôc men, cap cüu, lam vic tti nha may, Co sO san xuât, co sO kinh 
doanh djeh vii, hang hOa thiêt yéu không bj dóng cua, dirng hoat dng và các 
truOng hcp khân cap khác. 

2. Các sO, ban, ngành, hOi,  doàn the; các Co quan trung trong trên dja bàn 
thãnh phô; UBND các qun, huyn; các doanh nghip, co sO san xuât, kinh 
doanh; các trtxmg dai hQc, cao dàng, co sO giao diic Va Co sO giáo diic nghé 
nhip trên dja bàn thành phô tiêp tic triên khai th%rc hin các vAn bàn clii do 
ye phông, chOng djch C OVID- 19 cUa Trung uong, ThuOng trirc Thânh Uy, 
UBND thành phó, Ban Chi dao  phông, chOng djch COVID-19 thãnh phô (Ban 
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chi do) dä ban hành, dang Co hiu 1c mt cách chü dng, có trách nhim và 
hiu qua. Thu tru&ng cac cci quan, &n vi, doanh nghip; Chü tjch UBND các 
qun, huyn chju trách nhim truâc ChU tjch UBND thành phô và pháp 1utt nêu 
dê xày ra sai sot, thirc hin không nghiem các quy djnh và nhim vii duçic giao. 

3. Sâ Thông tin và Truyn thông chii tn, phói hçip vi các ca quan lien 
quan và các dja phuong: 

a) Tip tiic dy manh  và nâng cao chat lucmg, hiu qua cüa cong tác thông 
tin, tuyên truyên ye phOng, chông djch COVJD-19 trong tinh hinh mOi; nhât là 
lçii Ich và tam quan trQng cUa bien pháp each ly xà hi dê ngn chn djch benh 
lay lan trong cong dông, bào v sue khOe, tInh mng bàn than, gia dInh và xà 
hi. 

b) Tham mixu Ban chi dao  có Bàn tin hang ngày v djch benh  và Cong tác 
phông, chOng djch trên dja bàn thành phô nhäm phic vi lânh dao,  chi  dao  diêu 
hành cüa Ban chi dao  và cung cap cci quan báo chI to chirc tuyên truyn kjp thii. 

4. Si Y t chU trI, chi dao  Trung tam Kim soát benh  tt thành ph6 (CDC 
Dà Näng), phôi hcip vOi các c quan lien quan và các dja phuang: 

a) Ti tiic thng the truy vt và phát hien;  nâng cao nAng hrc 1y mu, xét 
nghim; triên khai math lay mu nhóm, xét nghim gop;  to chIrc chi dao  khoanh 
vüng nhanh, each ly kjp thai và dp djch triet dê. 

b) T chirc diu trj tIch circ các tnxYng hçp mtc djch beth, han ch thp 
nhât trueing hçp tr vong; thirc hien nghiêm ngt các bien  pháp phông, chông 
djch tai  các cci sâ y tê, benh vien dà chiên, tuyt dôi không k' là, chü quan, lay 
lan "chéo", bão ye tot that cho dei  ngii can b y tê và ngui berth. 

c) Kp th?ii d xut, bào dam ngun lyc t& nht trong cong tác phông, 
chông djch, nhât là nhân 1irc, thiêt bj, sinh phâm trong nang cao nng 1rc cong 
tác lay mâu và xét nghim: 

d) Ung ding hieu qua cong ngh thông tin trong cong tác phông, ch6ng 
djch, nhât là lthàu truy vet, xét nghim. Náng cao chat hrçing thông kê, báo cáo 
hang ngày, tuân, chu k' phOng, chOng djch; nâng cao khà nàng phàn tIch, dr báo 
tmnh hInh, kjp thai phiic vii chi dao,  diêu hàth cUa Thành üy, UBND thành phO 
và Ban chi dao. 

5. S Cong ThIfflng chU trl, ph6i hqp vài the ci quan lien quan và các dja 
phumg: 

a) CO bien  pháp tnin khai math  me và hieu qua hn trong cong tácphOng, 
chông djchtheo Chi thj so 16ICT-TTg tai các chç, siêu thj, chçi d môi, cáng 
cá, âu thuyên.. . Ngoài thirc hien nghiêm viec giàn each, tiêp xüc gifta quay vOi 
quay, gita ngithi vâi ngu?i; deo khâu trang; khir khuan tay; do than nhiet trtrOc 
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khi vào ehçi, trin khai thirc hin ngay bin pháp giân s-ngui, giän s 1n di 
chçi cUa ngrii dan vói phixcmg an phU hçip, hiu qua, thuan 1çi nhât cho nguYi 
dan và dam bâo cong tác phông, chOng djch. Ngu&i d't'rng dâu Ban quãn 1' các 
chç chju trãch nhiem nêu de xây ra vi phtm an toàn phOng, chong dch trong 
chq thuOc pham vi quàn 1. 

b)Trin khai phixong an dam bão dir tr hang hóa, lucmg thrc, thrc phâm 
can thiêt, dê phông trirông hçp djch bnh kéo dài. 

6. D nghj Cong an thành ph chi dao  Cong an các quân,  huyn phói hcip 
vài cac ca quan, dan vj lien quan: 

a) Tang ci.rông cac bin pháp kim tra, ch tài, kiên quyt xü 1 các tmng 
hçip thirc hin không nghiêm trong cong tác phông, chOng djch theo Chi thj so 
1 6/CT.-TTg và. Lut PhOng, chông bnh truyên nhiêm. 

b) Ra quân tun tra; kin toàn, b6 sung các ch& chn ti các tric dithng 
giao thông chInh trên dja bàn, cac cira ngö ra vao thành phô. Thng cu?mg vic 
kiêm tra, giám sat, xü l' vi phm thirc hin phông, chong djch theo quy dnh. 

7. Sâ Lao dng - Thuang binh và X hi chü trI, phi hcip vOi Uy ban 
MTTQVN thành pho, các co quan lien quan và các dja phuang: 

a) Tip tiic thrc hin co hiu qua vic tip nhn, du mi phân phói hxo'ng 
thrc, thirc phàm, nhu yêu phâm thiet yêu cho nguM dan tai  các khu cách ly, bâo 
dam né nêp, an toàn và v sinh thrc ph&m. 

b) Rà soát, th&ig kê, kjp thôi tham mu'u, d xut h trcY, ciru tr? nguài dan, 
cong nhân lao dng, cac hO gia dInh có hoàn cãnh khó khAn, dam báo an sinh xà 
hOi trong müa djch bnh ci:ing thu sau djch. 

8. So Tu pháp chU tn, phi hçp vOi COng an thãih ph và các ca quan lien 
quan tiêp tiic huOng dan UBND các qun, huyn, phung, xâ xir phtt các hàth 
vi khOng thirc hin các bin pháp phông, chông djch theo quy djnh. 

9. SO Van hoá và Th thao chU tn, ph6i hçip vOi Dài Phát thanh Truyn 
hmnh thành phô tiêp tc huOng dn ngui dan tp the diic trong nba, phü hçp vOi 
tIth hlnh each ly xà hOi. 

10. UBND các qun, huyn chü tn, ph6i hçp vOi các cci quan, 4ja phuong 
lien quan: 

a) Tip tic chju trách thim cao han trong chi do, t chrc thirc hin, kim 
tra, giám sat thrc hin Chi thj 1 6/CT-TTg trén dja bàn trong thi gian tOi. 

b) KiOn  toàn, kirn tra, huOng dn hot dOng  cüa T6 Covid cOng  dng; bão 
dam hot dQng cüa To Co hiu qua viOc di tfrng ng, go trng nba, rà ffrng dOi 
tucYng trong kiêm tra, giám sat, nhäc nh& tüng hQ gia dmnh thirc hin phOng, 
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ching djch, nMt là giám sat each ly, di ra ngoài không cn thi& cüa ngi.thi dan. 
Chü tjch UBND qun, huyn, phuing, xà chju trách nhim nêu dê ngu&i dan 
trén da bàn ra ngoài trong trithng hçip không can thiêt. 

c) CM do Chü tjch UBND các xã, phu&ng chju trách nhim nu d xày ra 
vi phm an toàn phông, chông djch ben ngoài các chq trên dja bàn quàn l. 

11. Van phông Doàn Di biu Qu& hi, Hi dng nhân dan và UBND chü 
trI, phôi hçp vâi các co' quan lien quan thng cu&ng cong tác kiêm tra, theo dôi 
tInh hInh thirc hin nhim vi cong táe phông, chông djch duçic giao cho các Co 

quan, dja phi.rang. Dê xuât Chü tjch UBND thành phô x1r l trách nhim thu 
truâng các Co quan, dja phinmg, dcrn vj không chi dto triên khai tot cong tác 
phông, chông djch. 

12. D nghj nglxii dânthành ph Dà Nng phát buy tinh than doàn kt, üng 
h, hqp tác ciing chInh quyên và doàn the thành phô chap hành tOt nhât quy djnh 
phông, chông djch, vâi phuong châm "chng djch nhu chng gic", "mi gia 
dinh là mt pháo dài, mi ngi.thi dan là mt chiên s7', quyêt tm ngan eh.n và 
day 1iii djch bnh, sam khôi phic cuc song bInh thr?mg, phát triên kinh tê - xã 
hi trên dja bàn thành phô. 

Nhn duçic Cong van nay, yêu cu các sa, ban, ngãnh thuc thãñh phá, 
UBND các qun, huyn và dé nghj các hi, doàn the, to chüc chInh trj - xä hi, 
các Co quan trung ucing, các doanh nghip, co' s& san xuât, kinh doanh, các 
trithng di bce, cao dàng, Cu s& giáo diic, cu s& giáo diic nghê nghip và nguM 
dan trên dia  bàn thành phô chü dng triên khai thrc hin, dam bào hiu qua cOng 
tác phàng, chông djch. Trong qua trInh thrc hin, nêu cvuàng mac vuqt thâm 
quyên thI kjp thyi báo cáo, dê xuât xir 1 theo quy djnh./. 

Noi nhin: 
- Nhtr trén; 
- VPCP, B YT, B TLQK 5; 
- 1TI'U, iT HDND TP; 
- Các UV Ban TVTU; 
- CT và PCT UBND TP; 
- Cáo huyn üy; 
- VP Doàn DBQH, HDND và UBND Tp: CVP, 
các PCVP; cáo Phông, dcm vj sir nghip; 
- Cáo Ca quan thông tin, báo chI; 
- Luu: VT, VJiXH. 

9or- . Lê Trung Chinh 
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