
UY BAN NHAN DAN 
HUYN PAl LQC 

CONG HOA xA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S6:UO/UBND-VP Dgi Lç5c, ngàyJ4 tháng3 nám 2020 
V/v thirc hin các bin pháp cap 
bach phOng, chong djch bnh 
Covid-19 theo Cong van so 
1779/UBND — KGVX ngày 
3 1/3/2020 cüa Chü tjch UBND 
tinh Quang Nam 

KInhgiri: 
- Các ca quan, ban, ngành, Mt tr.n, hi, doàn th; 
- Các cci quan Trung licing, tinh dóng trên dja bàn huyn; 
- UBND các xã, thj trân. 

Thirc hin Cong van s 1779 /UBND-KGVX ngây 31/3/2020 cüa Chü tjch 
UBND tinh Quàng Nam ye vic thirc hin các bin pháp cap bach phông, chông 
dich bênh COVID- 19 trên dia bàn tinh theo Chi thj so 1 6/CT-TTg cüa Thu tu&ng 
ChInh phü, Chü tjch Uy ban nhân dan huyn yêu câu: 

1. Tt câ can b, cong chüc, viên chüc, ngtxi lao dng và nhan dan trén 
dja bàn huyên thi.rc hiên cách ly toàn xa hi trong vèng 15 ngày kê tr 00 gRi 
ngày 01/4/2020 theo dung nôi dung chi dao  cüa Thu tixâng ChInh phü ti Chi thj 
16/CT-TTg ngày 31/3/2020. 

2. Các nha may, Ca s& san xut, cong trtxàng thi công, Ca th kinh doanh 
djch vu, hang hóa không bj tim dirng theo các Quyêt djnh so 708/QD-UBND 
ngày 17/3/2020, Quyêt dinh so 861/QD-UBND ngây 27/3/2020, Quyêt djnh so 
864/QD-UBND và Quyêt djnh so 865/QD-UBND ngày 28/3/2020 cüa Uy ban 
nhân dan tinh vn tiêp t11c hot dng bInh thu?mg nhung phâi dam bàokhoâng 
cách an toàn, deo khau trang khi lam viêc, thrc hin khi.r trüng, diet  khuân và ap 
diing các biên pháp phông, chông djch tai ca s san xuât, kinh doanh theo dung 
quy dinh cUa Bô Y tê, bào dam si'rc khOe, an toàn cho ngu&i lao dng. Giám dôc 
doanh nghip, Chü ca si san xuât, kinh doanh djch vi chju trách nhim trilOc 
pháp lut ye cac ni dung trên, trithng hçp không dam bão phâi quyêt djnh tam 
dmg hoat dng va thirc hin cac chê d vâi ngithi lao dng theo dung qui djnh 
pháp luat hin hành. 

3. Tip tiic duy trI hoat  dng các chq, siêuth nhmg phãi quân l ch.t ch 
và iru tiên ban các mat hang luang thirc, thrc phâin, nhu yêu phâm can thiêt. DOi 
vói cac ch, de nghj UBND các xã, thj trân nghiên cru phuang an sir diing them 
mt bang tai vi trI phü hp dê lam chg tam, diêu phOi mt so rnt hang qua giao 
djch tai khu viic nay, giãn mt d buOn bàn tai  chçi chinh; dông thii dam bão 
dung dich sat khuân de mi nglxi den ch phâi sat khuân (riêng các tiêu thuang 
trrc tiêp ban hang tai  chq phâi tir sat khuân 60 phütllân). Yêu câu mi ngi.thi den 
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chçr phái deo khu trang, không deo không cho vào, không ban hang và giao Ban 
quãn 1 chg phôi hqp các ccx quan chüc nàng xr phat theo qui djnh. Dôi vài các 
siêu thj so luqng nguxi vào mua sam không dithi 1 Om2Inguii tai  cüng thxi diem 
và bat buc phãi khir khuân, deo khâu trang. 

Phông Kinh t và Ha tng chü dng lien h vói Sx Cong thixcing nh.m dam 
báo vic các dcxn vj kinh doanh vn tái thirc phâm 4n chuyên hang hóa, thirc 
phâm, nhu yêu phâm can thiêt ban lu'u dng tai  các dja phucmg, không dê tinh 
trng khan hiêm, tang giá bat thuô'ng xày ra. 

4. Thu truông các cci quan, Ban, ngành, doàn th, Chü tjch Uy ban nhân 
dan các xa, thj trãn có phucmg an bô trI, sap xep cong vic cho cong chirc, viên 
chi'rc, nguôi lao dng hçxp l, hn chê den cci quan; chü yêu st'r dung cong ngh 
thông tin dê lam vic tai  nhà; chi nhQng trt.rng hp that sir can thiêt nhu trrc 
chiên dâu, truc cci quan, true phông, chông djch, cung 1mg hang hóa djch vii thiêt 
yêu, xü l' tài 1iu mt,xü l cong vic lien quan trrc tiép den dch bnh COVID-
19 và các nhiêm vu can thiêt khác theo yêu cau mâi den lam vic tai  cong s&. 
Cong chic, viên chIrc lam vic tai  nhà phâi dam bão yêu câu ye chat li.rng, tiên 
d cong vic, không di ra ngoài trong giä lam vic cüa cci quan nhà nuc. Tang 
cuxng chi dao  xü l cong vic qua các 1rng dicing cüa cong ngh thông tin, trt'r các 
cuc h9p kiêm tra, chi dao  phOng, chông djch t?i  hin tr1rmg hotc các cuc h9p 
quan trç)ng, khân cap. Thu tru&ng các cci quan, ban, ngành, dcin vj chju trách 
nhiêm trirâc Chü tjch Uy ban nhân dan huyn ye vic can b, nhân viên, ngui 
lao dng cüa dcm vj mInh bj lay nhiêm djch bnh do không chap hành nghiêm 
quy djnh phOng, chông djch bnh. 

5. Uy ban nhân dan các xã, thj trn chU trI, phi hçxp vOi cac ngành Cong 
an, Y té, Mat trân Va CáC doàn the chInh trj - xã hi tIch circ, khântruang thrc 
hin khai báo y tê toàn dan; quãn l chit chê ngi.thi ngoài tinh den Cu tr tai 
huyn Dai  Lc, tinh Quâng Nam. Trong d, xác djnh Ha Ni và thành phô Ho 
ChI Minh là hai vüng djch tr9ng diem hin nay, nhüng ngui den tü haidja 
phucing nay phài thirc hin each ly tp trung và giám sat y tê có thu phi (ke cà 
ngithi QuàngNam dang sinh sOng, lam vic, h9c tp tai  day). Nhng dja phuang 
cOn lai  yeu câu each ly tai  ncii cu trü theo dung qui djnh. Thy diên biên tinh hInh 
djch bnh sê xem xét diêu chinh ni dung nay cho phu hcxp. 

6. PhOng Kinh t và Ha thng huyn khAn tnrcing chi dao  các doanh nghip 
kinh doanh vQtn tãi tam dirng toàn b hoat dng vn chuyén hãnh khàch cong 
cong và hoat dng vn chuyên hành khách theo hçxp dông trên dja bàn huyn; 

7. Ngoài cac cht kim soát phOng, chng djch bnh COVID-19 ,do Uy 
ban nhãn dan tinh thành lip;  tüy vào tInh hInh thic te cüa dja phucing, Uy ban 
nhân dn huyn sê quyôt djnh thành 1p các chôt kiém soát phOng, chông djch 
trrc 24/24 dê kiêm tra, kiêm soát thrc hin each ly toàn b xã hi theo dung tinh 
than Chi thj s 16/CT-TT'g ngày 3 1/3/2020 cüa Thu tix&ng ChInh phü; han  chê tOi 
da ngui ra du&ng sau 22h00; tang cung kiemtra, kiêm soát vic chap hành các 
qui djnh cO hiu lirc cüa các cap cO thãm quyên dê xü pht nghiêm minh, bao 
gôm Ca xCr l hInh sir. 
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8. Trung tam Y t, Bnh vin Da khoa khu vrc min nüi phIa Bc Quâng 
Nam thrc hin nghiêm ngt quy trInh tiép nh.n, cách ly, sang lQc, tránh lay 
nhiêm chéo trong bnh vin, Co s& y t; kim soát cht chë, yêu câu ké khai y tê 
bat buc dôi vói bnh nhan, ngui nha, ngt.r&i chàm soc bnh than; môi bnh 
nhân chi duçic mt ngu&i chäm sóc; dfrng vic thäm bnh nhân ti các co s& y té; 
quy djnh ch,t ch ye tiêp nhn bnh nhân, không dé mt cánhan lay nhiêm lam 
ânh hu&ng den hot dng cüa toàn bô bênh vin, Ca s& y tê. Kiêm soát nghiêm 
ng.t dôi vói các don vj cung cap. djch vii trrc tiêp t?i  các bnh vin. 

Trung tam Y t& Bnh vin Da khoa khu vrc min nüi phIa Bc Quâng 
Nam chuân bj s.n sang ye nhân 1%rc, trang thiêt bj, thuôc cha bnh dáp üng mci 
tInh huông. 

9. Ban Chi huy Quân sir huyên kim tra, rà soát, chuân bj tat ca các diêu 
kin can thiêt và xay drng các phuong an dam bâo vn hành tot nhât khu cách ly 
tp trung huyn. 

10. B phn Tip nhn và trà k& qua huyn dung tip nhn ho so trü 
nhtSng trithng hqp thrc s1r can thiêt; khuyen khIch, h.r&ng dan nhân dan np ho 
so trirc tuyên theo djch vti cong müc d 3 qua phân mêm mt cüa din tü cüa 
huyn hotc qua djch vi buu chInh cong Ich. Giao Truông b phn Tiêp nhn Va 
trã kêt qua huyn chi trI, phôi hqp v9i các co quan, ngành, dja phiiong khân 
tri.rccng tham mixu Uy ban than dan huyn quy djnh danh mite các ho so cap thiêt 
can tiêp then, xu l và each thüc giao nhn ho so trong thrc hin dqt cao diem 
phông, chông djeh bnh COVID-19, ban hành trong ngày 0 1/4/2020. 

11. Drng tip cong dan djnh kS'.  Giao Van phông HDND —  UBND huyn, 
Trung tam VH -TT & TT-TH huyn thông báo dê doanh nghip, ngi.thi dan biêt, 
thirc hin. Vic tiêp nhn và giâi quyêt don thu cña cong dan van thirc hin theo 
qui djnh. 

12. D nghj Uy ban Mt tr.n T quc Vit Nam huyn, các t chrc chinh 
irj - xã hôi huyn chü dng, tIch c1rc phôi hcp véi UBND huyn trong triên khai 
thurc hin Chi thj 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 cüa Thu tuOng ChInh phü, COng 
van so 1779 IIJBND-KGVX ngày 31/3/2020 cüa Chu tjch UBND tinh Quáng 
Nam ye vic thrc hin các bin pháp cap bach phông, chông djch bnh COVID-
19 tren dja bàn tinh theo Chi thj sO 16/CT-TTg c11a Thu tixóng ChInh phü và 
Cong yän nay cüa Chü tjch UBND huyn, vn dng bà con than dan trong huyn 
tir giác chap hành các yêu cau, cac bin pháp phông chông djch cüa chInh quyên 
các cap, tIch circ tham gia khai báo y te tr nguyen, thirc hin day dü các bin 
pháp ti bào v rnInh, gia dInh mInh và tham gia có trách nhim yâj các hoat 
dng phông, chông djch cüa các co quan chuc riäng và cong dông; vn dng 
ngux&i than tir các 'vüng có djch lrn khOng nen y 1i quê nhà trong th&i gian hin 
nay. 

13. Trung tam VH-TT và TT-TH huyn, Dãi Truyn thanh co sà dy mnh 
thông tin, tuyen truyên dé nhân dan näm rô tinh than chi dao  cOa Thu tuâng 
ChInh phü ti Chi thj so 16/CT-TTg ngày 3 1/3/2020 Va cüa Chu tjch Uy ban 
nhân dan tinh Quàng Nam tai  COng van so 1779 /UBND-KGVX ngày 3 1/3/2020 
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Trn Van Mai 

vã cüa Chü tch Uy ban nhân dan huyn tai  Cong van nay; cüng nhau chung sirc, 
dong lông vuot qua khó khan, triên khai thirc hin dat  kêt qua tot nhât. 

Yêu cu các CG quan, dn vj, da phi.rmg khân truong trin khai thrc 
hiên./. 

Noi nhn: 
- Nhi.r trên; 
- U Huyn üy, HDND, UBND, 
UBMT TQVN huyn; 
- CVP, PCVP; 
- Li.ru: VT. 
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