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CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM
Dc Ip - Tir do - Hinh phuic
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So: 24/CV-BCD
V/v khn tri.rcmg tp trung chi do
cong tác phOng, chng djch Covid- 19
trong tInh hInh mâi.

KInhgiri: - Các phông, ban, don vj thuc thành ph&
- UBND các phisông, xä.
Thirc hin Cong van so 3749/UBND-VX ngày 02/8/2020 cUa UBND tinh v
vic thirc hin Cong din so 119 1/CD-BYT ngày 3 1/7/2020 cüa B Y tê, Thông báo
s 40/TB-VP ngày 02/8/2020 cUa Van phông Doàn DBQH, HDND và UBND tinh
thông báo kin chi dio cüa dng chI Chü tjch UBND tinh, d tang cu?ng các bin
pháp phông, chng djch trên dja bàn, Ban Chi do phông, chông djch thành phô yêu
cu các phông, ban, dcm vj, UBND các phu&ng, xã khân truong thirc hin mt so
bin pháp sau:
1. Tang cuô'ng cong tác tuyên truyn d nâng cao thirc ngui dan trong vic
thirc hin các bin pháp phông, chng djch nhu: Hin ch t.p trung dOng nguñ, giü
gIn v sinh cá nhân, thuè'ng xuyên rira tay bang dung djch sat khun hoc xà phông,
thçrc hin nghiêm vic deo khu trang khi dn ncii cong cong, kjp thôi thông báo vOi
vôi co quan chirc nàng v tru?mg hçip trâ ye dja phuong ti.'r vüng cO djch dê có các
bin pháp xr l kp thai.
2. - Tam dirng các hoat dng van hoá, th thao, vui choi giãi trI t.p trung
dông ngi.thi trên dja bàn thành phô, tarn dung các hoat dng kinh doanh djch vii
nhu: Karaoke, xOng hoi, massage.
- Các co si kinh doanh djch vii an, ung; các djch vii giài khát: cà phê, quán
trà dá, trà chanh,...; các trung tam thuong mai, siêu thi, chç dan sinh, cira hang tin
lçii: nhân viên ban hang, ngui rnua hang phài deo khu trang, sat khun tay, thumg
xuyên v sinh, khr khuân và thirc hin các bin pháp phông, chng djch khác.
- Tuyt dôi không sü dçtng via he, lông, l dithng d ban hang, kinh doanh an
uOng nhu quán an, quán trà dá, trà chanh, hang nuâc.....Các trLrng hçip vi phm Se
bj xü 1 nghiêm theo quy djnh.
- D nghj các t chüc ton giáo trên da bàn tam dung t chüc cac l hi, khoá
tu tip, sinh hoat ton giáo dông ngu?i khOng cn thik Dôi vói các di tIch trên dja
bàn yêu câu thirc hin nghiêm các bin pháp phông, chéng djch.
3. Xây dirng phuong an phông, chng djch müc cao nht, có kjch bàn cii
the CaC tInh huông khi Co ca duong tInh trên dia bàn. Yêu c.0 can b, cong chüc,
viên chuc, nguäi lao dng không di tham quan, du ljch, thãm than nhân nhUng noi
dang có djch.
4. UBND các phung, xã phM hqp ngành Y t& cong an thành ph tang cung
näng 1irc, thành 1p các t, di giám sat cách ly, theo dOi suc khoê ngui dan tai

cong dông, giao trách nhim phii trách các h dan trên dja bàn, giám sat thc hin
các bin pháp phông, chông djch dam bão phát hin sO'm các truOng hçip. Thrc hin
phuang châm di tirng ngO, go tfrng nhà, rà tmg di ttrçmg vâi tat ca các trung hçip
có nguy ca mc bnh không dê lay lan djch bnh trong cong dng. Khtn truo'ng,
tang tôc thrc hin vic truy vet các tru&ng h9p di u'x thành ph Dà Nng t11 ngày
01/7/2020 den ngày 28/7/2020 và các dja dirn có nguy ca lay nhim cao theo các
thông báo khi.n cüa B Y tê, các trueing hçp tip xüc gn vói ngu?ñ mc bnh, nghi
ngô mc bnh, tin hành ngay vic cách ly y t phü hqp theo quy dnh; phi hçp
ngành Y té lay mu thc hin xét nghim và giám sat chat ch tInh hInh sirc khoè.
Nhn Cong van nay, yêu câu các phông, ban, dan vj, UBND các phii?ng, xã
khân trixcrng, nghiêm tüc to chirc triên khai thrc hin./.,e
Nci n/ian:
-Nhixtrên;

- Chi'i tjch, các PCT UBND TP;
- Các thành viên Ban Chi dao TP;
- Liru: VT, BCE).
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