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Cm TH!
Thirc hin giAn each xã hi trén dja bàn thành ph
d phông, chng dlch COVID-19
Thai gian qua, thânh ph Dà Nng d co nhiu bin pháp quyt ha d ngAn
chn, không chê djch bnh và dt dixcc nhiêu kêt qua quan trQng. Tuy nhiên, vâi
biên chüng vi rcit Delta lay nhim nhanh Va mnh, so ca mac mâi trong nhüng
ngày gân day lien tiic tang, xuât hin mOt so chui lay nhim trong cong dông Co
nguy ca rat cao büng phát djch bnh tren din rng trên toàn dja bàn thànli pho.
Vi 4y, cânphâi có nh'ng bin pháp phOng, chong djch quyêt 1it hcm trong thai
gian tâi nhàm sam ngàn chn sir lay Ian cüa djch bnh, báo v tInh mng, sirc
khOe Nhân dan.
Thirc hin nghiêm tue chi d.o cüa Bô ChInh trj, Ban BI thir, ChInh phü,Thü
tixó'ng ChInh phü, Ban chi dao Quoc gia phàng, ehong djch và Nghj quyêt so 08NQ/TU ngày 30/7/202 1 cüa Ban Thuong vij Thành ty ye tang cu&ng mt so bin
pháp cap bach phông, chong djeh C OVID- 19 trên dja bàn thành phô Dà Nng,
trên ccr sâ quy djnh cüa Quyêt djnh so 2686/QD-BCDQG ngày 31/5/2021 cüa
Tru&ng Ban chi dto Quoc gia phông, chong djch COVID- 19 ye vic ban hành
"Quy djnh dánh giá mirc d nguy cci Va các bin pháp hành chfnh tirong 'ng trong
phàng, chOng djch COVID-19", Chü tjch UBND thành phô ban hành Chi thj thirc
hin giàn each xa hOi vâi nhcng bin pháp cao hon trong cong tác phông, chong
djch theo nOi dung Chi thj so 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 cüa ThU tuong ChInh
phU nhu sau:
1. K tr 18 gi& 00 phUt ngày 31/7/2021 cho dn khi có thông báo mâi, thirc
hin cách ly toãn xâ hOi trên phm vi toàn thành phô Ba Nkg theo nguyen täc gia
dinh each ly vai gia dInh; to dan pho each ly vài to dan phO; thôn each ly vâi thon;
xa, phix&ng each ly vài x, phu&ng; qun, huyn each ly vOi qun, huyn.
2. Yêu cu d6i vOi ngu?i dan:
a) Yêu cu mçi ng1xYi dan không duçc ra khOi nhà. Chi ducic php ra khOi nhà
trong nhctng trithng hçip sau:
- Di mua krong thirc, thirc phm.
- Cp ci'ru, khám chtta bnh, xét nghim SARS-CoV-2, tiêm chUng, mua thu&
cha bnh và các truYng hcp khan cap kháe nhrr: Thiên tai, hOa hon.
- Di Cong tác/công vii, lam vic ti cci quan, cong sa nba nuâc, tác nghip báo
chI.
- Di lam vic ti các cci so kinh doanh, djch vii duçic phép hot dng; các nba
may, cci sO san xuat duçxc phép hot dQng.
- Tham gia diu khin phircing tien vn chuyn giao nhn hang hóa thi& yu,
hang hóa phic vi san xuât, xuât nhp khâu.
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- Thrc hin các nhim vii v sinh môi trung do thj, xir 1' sir c din, nixâc,
h thông h tang k thuat thông tin, phông chong djch theo quy djnh.
- Các trix1ng hçip dc bit khác khi duqc sr dng cüa Chü tjch UBND thành
phô bang van bàn.
Khi ra ngoài trong các trueing hçip nay, ngix1i dan cn man thü:
- Co giy t?Y sir ding dU diu kiin lu'u thông trong thai gian giàn each xà hOi:
Giây di duang (Giay di dirang do thu trueing cc quan, don vj, UBND phumg, xa
cap theo mâu thông nhât trên toàn dja bàn thành phô)/Thé nhà báo hoe The di
chci kern theo giây W tüy than.
- Thrc hin nghiêm quy djnh 5K (Kh.0 trang - Khü khun - Khoàng each Không tap trung - Khai báo y tê); gi khoãng each tOi thiêu 02 met khi giao tiêp;
không ti tp qua 02 nguai ti nai Cong cong, ngoài pham vi Cong sâ, tnxang h9c,
bnh vin...; bat buOc khai báo ytê hang ngày.
b) Ngu&i dan không di.rçc ra khOi thành ph6 trong thai gian thrc hin gian
each xâ hi theo Chi thi nay. Ngu?i dan chi duqc phép di chuyên vào thành phô
vi 1 do cong vi, phOng, chong djch, van chuyên hang hóa thiêt yeu, lam vic a
các co sa san xuât kinh doanh duçic phép hot dng phãi thrc hin khai báo y tê
và tuân thu các bien pháp giám sat, cách ly y tê theo qu,y djnh cUa thành phô. Cáe
tnthng hcp dc bit khác do Chü tch UBND thành phô xem xét, quyêt djnh.
c) UBND các qun, huyn ra quyt djnh thit 1p CáC ch& kim soát các khu
dan cu, trên các duang giao thông chInh,...; thành lap các to tuân tra Co dng lien
ngành dê kiêm tra, kiêm soát vic thre hiGn giàn each và xfr l các hành vi vi
phm.
3. Yêu cu di vâi co sa kinh doanh, djeh v1: Tm drng hot dng tht cã các
co sâ kinh doanh, djch vi (ke Ca ho?t dng ban mang ye cüa các nhà hang, eira
hang, quán an, uOng), tth các trLrmg hcip sau day duçe phép hoat dng:
a) Siêu thj, siêu thj mini, chq dan sinh, cira hang tp hóa ban hang thi& yu.
b) Cüa hang thuc, trang thi& bj y t, vat tir tiêu hao phvc vii khám cha bnh
và phóng chong deh; Co s& djch v'i khám, cha bnh.
c) Cira hang kinh doanh gas, cira hang kinh doanh xang du.
d) Ngân hang, cac Co sâ kinli doanh djch vi trc tip lien quan dn hoat dng
ngân hang, bô trq doanh nghip nhu dang kiêm, dang k giao djch bào dam, bào
hiêm...), bô trq tir pháp (nhu cOng chng, luat su, dâu giá, thia phát la, trQng tài
thuong mi, tr van pháp luat, quân 1', thanh l tài san...), kho bc, chrng khoán.
d) Khách sn s'r diing là Co sâ each ly y té tap trung cho nguai có nhu c.u.
e) Djch vv bi.ru chInh, vin thông, thu tin, phat hành báo chI.
g) Hot dng xut, nhap khu hang hóa.
h) Djch vi van chuyn giao nhan hang hóa thi& yu, hang hóa phc vi san
xuat a xuât nhap khâu.
i) Djch vii cung ng suit an Cong nghip.
k) Cac truang hçp dc bit khác do Chü tjch UBND thành ph6 xem xét, quy&
djnh.
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Các ccx sâ, cá nhan duçxc phép hot dng kinh doanh, djch vi phãi dáp i.rng
diêu kin phông, chông djch theo quydjnh; chju trách nhim dam báo an toàn cho
ngithi dan, ng1.rxi lao dng vã cong dông; kiêm soát toàn b ngtthi den mua hang
hoc sU ding djch vii; thirc hin nghiêm nguyen tãc 5K; to chirc khai báo y tê
bang ma QRCode hoc bang •giây. Tru&ng hqp thiêu trách nhim dê xây ra lay lan
djch bnh s bj xr 1 nghiêm tnrâc pháp 1ut.
D6i vâi các dcxn vj, ccx sâ kinh doanh, djch vi trong thxi gian tarn drng hoat
dng phài bô trI nhân viên trrc dam bão an ninh, an toàn, phông, chong cháy no
tai ctcm vj và xác nhn, cap Giây di dtthng dê lam ccx s cho viec tham gia giao
thông trong thxi gian giân each xa hi.
4. Yêu cu d6i vâi các nhà may, ccx sâ san xut; cong trinh xây drng:
a) D6iv6i cac nha may, xi nghip, ccx só san xut phãi có phi.rcxng an, kjch bàn
phông, chông djch theo quy djnh; cam kêt day du dieu kin an toàn phông, chông
djch; to chi.rc san xuât vâi phixcxng an giân 50% Ca, kIp san xuât, b phn quân l
lam vic trrc tiêp không qua 50% so ngithi tai tri sâ. Chü ccx sâ san xuât phài thu
dng dung san xuât khi ehua dü các diêu kinphông, chông djeh theo quy djnh;
truxng hçxp dê xãy ra lay lan djch bnh do thiêu trách nhim se bj xcr 1 nghiêm
truâe pháp lust.
b) D& vâi cong trinh xay dirng:
- Di'rng cc hoat dng thi cOng tai tht ca các cOng trInh xây ding trên dja bàn
thành phô (kê cà các hoat dQng xây dimg nhà dan).
- Các cOng trInh tr9ng dim, cp bach cüa thành ph6 chi duqc thi cong khi
duçxc sir cho phép cUa UBND thành phô hoc UBND các qun, huyn.

5. Yêu cAu di vói các ccx quan, cong s& nhà rnràc:
a) Sp xp, b6 trI cho can bO, cOng chirc, viên chrc và ngwi lao dng sü diing
cong ngh thông tin lam vic tai nhà; lam vic trirc tiep vOi so lixcxng không qua
50% tai trii sOr (trir than viên y te, lic lucrng cong an, quãn di và mt so ngành
dc thu khác phvc vi phàng, chOng djch), dam bào ccx ban hoàn thành nhim vii.
b) Drng vic tip cong dan trirc tip tai t mt cira Trung thm hành ehInh
thành phO và qun, huyn, phung, xà çnhirng vn bão dam giãi uyêt, xü l cong
viec cUa cong dan và doanh nghip); dày manh vic giãi quyêt ho scx qua djch v1i
cOng mi.'rc d 3, rnic dO 4.
c) Dung các hoat dng hOi h9p chua th.t sir cp thi&; trong trI.rng hqp phai
to chue các cuOc h9p, s1r kin thI phài bão darn giän each 02 met Va tp trung
khOng qua 20 ngui trong 01 phàng, ngoai trir các cuOc hQp, sir kin quan trQng
duqc cap có thâm quyên cho phép.
d) Ngi.rxi dung du dcxn vj quyt djnh phucxng an b6 tn cOng vic, s ltrcmg
ngtrxi lam vic và chju trach thim ye vic can bO, than viên lay nhiêm dch bnh
do không chap hành nghiem quy djnh phàng, chong djch.
6. Yéu c&u d6i vti hoat dng vn tãi:
a) Dung tht cá các hoat dng và phtrcxng tin vn tai hành khách bang thrxng
bO, du?n thUy, trr tnthng hçrp vn chuyen phiic vi cong tác phông, chOng djch,
vn chuyên ngu?xi bnh, cong vii, ngoi giao, vn chuyên cOng nhàn, chuyén gia.
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b) Các hot dng vn tãi dtrcic phép hoat dng phãi dam bào cong tác phông,
chOng dch theo huOng dn cüa Sâ Giao thông 4n tãi.
7. Yêu c.0 dôi vOi boat dng tang 1:
a) Không d dam tang qua 48 gii; chi t6 chirc nghi 1 trong pham vi gia dInh,
không qua 20 ngi1i; không to chüc các doàn viêng.
b) Bão dam cong tác phông, ch6ng djch theo quy djnh eUa BO Y té.
8. Phân cOng t6 chc thrc hin
a) Giárn d6c, Thu tru&ng các so, ban, ngành thành ph6 khn triwng xây dirng
Kê hoach to chc triên khai và htrOng dn thirc hin CM thj nay phü hqp yêu câu,
nhim vi ngành, lTnh vrc ducic giao, báo cáo Phó Chü tjch UBND thành phô phi
trách linh vçrc phê duyt và chi dao to chrc thrc hin.
b)SOYt:
- ChU tn, ph6i hqp vOi các sO, ngành, dja phucmg, các cc quan, dan vj lien
quan xay drng, hoàn thien các kê hoach, phuang an, kjch bàn, các biGn pháp triên
khai thrc hin theo trng cap dO cüa djch dê chü dQng, sn sang irng phó trong
tnthng hcip xày ra các tInh huông xau trên dja bàn thành phô.
- Tip tic ph6i hcp t6 chirc tót cong tác diu tra, khoanh yang, each ly, xét
nghim, diêu trj hiu qua; cO phtrang an huy dng các nguôn Irc trong cOng tác
lay mâu, dam bão trà kêt qua trong thai gian ngän nhât d kjp thai khoanh vüng,
dp djch.
- Chi dao thirc hin nghiêm cac bin pháp kim soát, dam bão an toàn, phãng,
chông djch tai các ca sO khám ehtta bnh trên dja bàn thành phô.
- Chü trI, ph6i hqp vOi các Ca quan, dan vj, dja phucmg khn truang rà soát,
diêu chinh và triên khai cOng tác tiêm vac xin phông COVID- 19 dam bão theo Kê
hoch và phU hcip vOi tInh hinh diên biên djch brih. HuOng dan các qun, huyn
triên khai chiên djch tiêm chüng väc xin phông COVID-19 dam bào cong khai,
minh bach, an toàn tiêm chUng và an toàn phàng, ehOng djch.
- Báo cáo tinh hInh than 1irc, sinh phm, v.t ti.r y t,... chü dng d xut, mua
sam, bô trI day dU trang thiêt bj y tê phitc vi1 xét nghim, san sang triên khai xét
nghiêm trên diên rng, phOi hop vai cac dan vi du nang lire xet nghiêm trên dia
bàn thành phO dê diêu phôi, lay mâu xét nghim nâng cOng suât xét nghim theo
các cap dO dáp Ong trong moi tInh huOng.
- Ph6i hop vOi các co quan, dan vj lien quan và UBND các qun, huyn xay
drng và kIch hoat phuang an thu dung, diêu trj 3 tang theo chi dao eüa BO Y tê,
diu phOi, phan cOng, bô trI nguOn lire và can thip ytê hii hop tai các tang; xem
xét thai diem phü hop tham muu UBND thành phô quyêt djnh áp diing bin pháp
each ly tai nba dOi vOi F 1.
- Ph6i hop vOi UBND các qun, huyn và các ca quan, dan vj lien quan thtrang
xuyên kiêm tra, giám sat ch.t chê, dam bào thirc hin dung và day dU các quy
djnh phOng, chOng djch COVID- 19 tai ca sa each ly.
c) Cong an thành ph6:
- Chi'i tn, ph6i hop vOi lc luçrng Y t& Quân sçr, Biên phOng, Doàn thanh nien,
các hOi, doàn the dê to ch(rc và duy trl hoat dOng cUa các chôt kiêm soát djch lien
nganh t?i các ci'ra ngO, ra vào thành phO.
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- ChU trI, phi hcip vâi B Chi huy Quân sr thành phd, UBND các qun, huyn
và các lirc hxcing lien quan thrc hin nhim viii t?i các chôt kiêm soát phông, chông
djch tai khu dan cu, trén cáe trçic dung chInh,... dê kiêm soát, kiêm tra vic nguoi
dan ra thr&ng không can thiêt ngay sau khi Chi thj nay có hiu 1irc, dông thi
thuing xuyen to chi'rc kiêm tra, tuân tra ca dng và xur 1 nghiêm các tru&ng hqp
vi phm.
- Tip t1tc phói hcip cht chë vài hrc lucmg y th trong cOng tác truy vt, khoanh
vüng, each ly, dp djch; kjp th&i phát hin, xir 1 nghiêm các tru&ng hqp the giâu
hoc khai b gian dôi lam lay Ian djeh bnh trên dja bàn thành phô.
- Tang eung cong táe báo dam an ninh, trt tir, phOng, ch6ng ti phm, phông
cháy, chüa cháy trên dja bàn thành phô; thurc hin các bin pháp phàng, chông
djch b4nh t.i các Trai t?m giam, Nhà tam giü.
d) BO Chi buy Quân sr thành ph6:
- T chi'rc và chi dao 1urc hrqng quân di tham gia tai các ch& kim soát trén
dja bàn theo hip dong phucmg an vài COng an thành phO.
- Phi hcip vâi 1irc hrcng y th tip tiic quãn 1 các khu each ly y té tp trung trén
dja bàn.
ci) BO chi huy B di Biên phông thành ph
- ChU trI, phói hqp vâi các 1rc lucng kim soát cht ch tai ch6t 13 (cãng Tiên
Sa) và chôt 14 (Tram Kiêm soát Bien phông Man Quang); phôi hqp vâi các lc
lung thujc hien nhiem vii tai 4 chOt cüa ngô thânh phô (Ta Quang Bü'u, Ga Thanh
Khê, Trân Dai NghTa và Ngfl Hành Son).
- Cur 1irc hrcmg tham gia phiic vui tai các khu each ly trên dja bàn các qun, bão
dam an ninh, trat tr tai các khách san sir diing lam ca sâ each ly y tê trên cia bàn
các qun biên giOi biên.
e) Sâ Cong Thuong:
- Chü trI trin khai con tác dam bão cung irng lirong thirc, thire phrn, nhu
yêu phâm, hang hóa thiet yêu phic vii than dan; có phuong an dur trCt trong tInh
huong phâi kéo dài thai gian thirc hin giàn each xà hi.
- Phi hqp chat ch vâi các tinh, thành ph tang ctrng cong tác kt n6i cung
câu, tong hp, cung cap thông tin, cung irng nguOn hang hóa thiêt yeu den các don
vi phân phôi, sieu thj, chçi, ci'ra hang thurc phâm trên dja bàn thành phO phiic vi
nhu can tiêu dung cUa ngi.r1i dan va dir trO hang hóa phông, chông djch.
- COng khai trên các phuong tin thông tin di chung danh sách cáe cci si phân
phOi, các chç, siêu thj, chui cira hang tin lqi, djch vii cun i'rng suât an nhanh,
các diem kinh doanh km dng. . . cung frng các mt hang thiêt yêu cho ngithi dan
biet, kêt noi.

- Lap danh sách các nhân viên giao nhn hang hOa bang các phucing tin vn
chuyên cüa các ch, sieu thj, chui cuYa hang tin 1i. .trén dja bàn thành pho có
nhu câu boat dng g11i So Giao thông 4n tài dê dàng k cap ma xác nhn dé boat
dQng.
- Huóng dn các quy djnh v phàng chng djch trong boat dng kinh doanh
tai các chç (The di chçi/siêu thj vOi tan suât 3 lânituân, giân each các gian hang...);
kiêm tra, giám sat theo thâm quyên.
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g) S Giao thông vn tài:
- ChU trI, ph6i hqp vâi S Cong Thuang, S Y t, Cong an thành ph và các
ca quan, dan vj lien quan quy djnh và huâng dn the phuang tien vn tãi duqc
phép hoat dng theo Chi thj nay bão dam Cong tác phông, chong djeh.
- Ph6i hqp vâi Cong an thành ph6, Si Y té và các ca quan, dan vj lien quan
tham gia kim soát ti các cht kim soát trên dla bàn thành ph theo phân cong.
- Ph6i hqp vâi Cong an thânh phó Va các dan vj lien quan Co phuang an dam
bão km thông trên các tuyên Quôe 10 1A, 14B và dung cao tOe.
h) Sâ Xây drng:
- Chi do t.m di'rng thi cOng các cong trInh xây drng dan d11ng trên dja bàn;
hixâng dan vic cho phép mOt sO cong trInh tr9ng diem, cap bach dixçic phép hot
dng.
- Chi do Cong ty C ph.n c&p nuâc Dà Nng, Cong ty Thoát nl.râc và xtr 1
nuâc thai hot dng dam bão dáp ing yeu câu cüa nhân dan trên da bàn.
- Chü trI phói hçip vâi Sâ Y té, Si Tài chinh rà soát, báo cáo UBND thành ph
trung ding các côn trmnh xây drng ehira thra vào si'r ding dê hoàn thin plwc vi
cOng táe phang, chong djeh.
i) Sâ NOng nghip và Phát trin nông thOn:
- ChU tn, ph& hcp vài UBND huyn Hôa yang chi dto duy trI san xut nông
nghip, dam bào cong tác an toàn phông, chOng djch theo quy djnh.
- Xây dirng và trInh UBND thành ph phê duyt phuang an phàng, ch6ng djch
ti Câng cá Au thuyên Th9 Quang.
k) Sâ Lao dng - Thircing binh vâ X h0i:
- Dam bão an sinh xâ h0i di vài d6i tuçYng chInh sách, ngi.thi nghèo; th chcrc
thrc hin Ké hoach so 135/KH-UBND ngày 19/7/202 1 cüa UBND thành phô, h
trçl cho the dOi tung bt ành hix&ng djch COVID- 19 kjp thi, dam bão phông,
chOng dch; dam bào thirc hin chInh sách bão hiêm that nghip và phOi hçip vâi
Bão hiêm x hOi thành phô chi trà kjp thi cho nguäi lao dng.
- Chi do nghiêm vic phàng, ch6ng djch COVID-19 ti: Ca sxä h0i Bu
Bang, Trung tam Bão trçl xâ h0i, Trung tam Diêu dtrOng ngui tam than và Trung
tam Phiing duOng ng'thi cO cong Cách mng.
1) S Tài chInh: Tham miru d xut dam bào kinh phi phvc vii cong tác phông,
chOng djch COVID-19 theo yêu câu.
m) Sä Thông tin và Truyn thông:
- PMi hcp vOi Ban Tuyên giáo Thânh Uy chi d,o, huàng dn the ca quan báo
chI tiêp tiic to ehüc tot cong tác truyên thong, cung cap kjp thai thông tin cho
ngu&i dan, gop phân huy dng toàn dan doàn kêt tham gia, chap hành nghiêm
cong tác phOng, chOng djch COVID-19.
- Giám sat, du tranh, x1r l nghiêm các tru?mg hçip clang tin xu dOe, gay
hoang mang, hiêu nhâm ánh huâng den cOng tác phông, chOng dch tren da bàn
thành phO.
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- TIch circ trin khai các ing diing cong ngh phiic vii cong tác phóng, eh6ng
djch; phôi hçip vài Sâ Giao thôn van tãi khan trtxang xây dirng, huàng dan các
irng diving dê quân 1 hot dng cap m xãc nhan các phucng tin van tái.
n) Ban Quãn 1 Khu cong ngh cao vâ các Khu cong nghip:
- Trirèng Ban Quãn 1 Khu cOng ngh cao Va các khu cOng nghip chju trách
nhiém toàn din và triên khai các bin pháp phông, chông djch tai khu cong ngh cao
và khu cOng nghip, dam bão uu tiên hang dâu cho cong tác phOng, chOng djch, duy
trI ca bàn hoat dng san xuât hang hOa, không dê dirt gay chuôi san xuât.
- Chi do các doanh nghip trong khu cOng ngh cao vâ các khu cOng nghip
triên khai thirc hin cac bin phOng, chong djch COVID- 19 theo quy dnh. Yêu
cau tam dirng san xuât dOi vi các nha may, doanh nghip khi chija dü các diêu
kiin phOng, chông djch.
- Lp danh sách the phung tin và ljch trinh van chuyn cong nhân, ehuyên
gia phiic vçi tai Khu cong ngh cao Va các Khu cOng nghip giri S Giao thông
van tâi dê diu phôi dam bão giao thông thông suôt.
o) Sx Tu pháp: Rà soát, thng hqp các quy djnh v hành vi, mirc xir pht vi
phm phOng, chong djeh; huâng dn các cci quan, dja phixcing thirc hin xr 1
nghiêm các trixOng hçp vi phm Chi thj nay.
p) Sor NOi vçi: Dánh giá mi'rc dO hoàn thành nhim vi phOng, chng djch cüa
cac dn vj; dê xuât UBND thành phô kjp th&i biêu ducmg, khen thi.r&ng dng viên
nhting to chrc, cá nhân, doanh nghip cO nhthig thânh tIch xuât sAc, CO nhUng
dóng gop, üng hO trong cOng tác phOng, chông djch.
q) UBND các qun, huyn:
- Khn trlxcYng xây dirng K hoach trin khai Chi thj nay và nhanh chóng triên
khai, tO chüc thire hin den ngui dan trên dja bàn.
- Chju trách nhim chi dao toàn din vic t chirc thic hin giàn each xä hOi
tren dja bàn. Chi dao eác phuäng, xA xay drng kê hoach triên khai Chi thj và phân
cOng các hrc krcxng kiêm tra, giám sat.
- CAn cir vào tInh hInh thc t ti dja phwing, ph& hçip vâi Cong an, Quân sir
và các hrc 1ung tai djaphung ra quyêt djnh thiêt 1p các chOt kiOm soát trên dja
ban khu dan cir dê giám sat vic man thu thixc hin Chi thj; dam bão an ninh trat
tir trén dja bàn. Thành 1p TO pháp 1 dê kjp thai kiêm tra, dê xuât xir 1' các tnrng
hçip vi phm.
- Phi hcp vâi Sâ Cong Thwing dam bào viec cung i'rng hxangthirc, thirc
phäm, nhu yêu phâm cho ngithi dan; tO chc cung irng và van chuyên nhu yêu
phâm thiêt yêu phiic vi các khu vrc bj phong tOa, các c sä cách iy tap trung, các
khu nhà trç cOng nhân, hçc sinh, sinh vien trên dja bàn.
- Thirc hin các bin pháp dam bão an sinh xA hOi, dam bào trq c&p xà hOi cho
dOi tuqng chInh sách, ngui ngheo, dOi tixqng yêu the khOng dê nguii dan thiêu
1wng thrc, thrc phâm trong thii gian giàn each xâ hOi.
- Chü trI, phi hqp vâi cáe Ban quàn 1 cac dij an kim tra, quyt djnh eho
phép các cOng trinh tr9ng diem, dOng hrc và cap bach cüa thành pho dtrgc thi
cOng, dam bâo cOng tác phOng, chOng djch, báo cáo UBND thành phô.
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- Tip tic thirc hin quy& 1it, kh.n truong, nghiêm tue các giãi pháp phông
thông djeh beth COVID-19 trén dja bàn theo chi do cUa Thãnh üy, UBND, Ban
Chi do phông, chông djeh bnh COVID-19 thành pho; hn ch thâp nhât các ca mac
mâi trên dja bàn.
r) D ngh 1Jy ban M.t trn T qu6c thành ph6 và các doàn th chInh trj hOi phôi hcip vOi các ca quan và chInh quyên các cap tang ctthng tuyên truyên,
vn dng ngirYi dan nâng cao ' thi'rc tr giác, tIch cre thirc hin tot Chi thi nay;
tiêp tic vn dQng ho trçl cho cOng tác phOng, chOng djch COVJD-19.
9. Diu khoãn thi hãth
a) Cáe quy dnh bin pháp phông, ch6ng dch truOc day trái vài quy djnh tti
Chi th nay dêu dixçrc bài bO.
b) Thy tlnh hInh din bin djch bnh Va kt qua thcrc hin các bin pháp phông,
chông djch, Ban chi d?o phông, chông djch thành phô có trách nhim dánh giá de
xuât các bin pháp bô sung hoc d bO cho phU hqp.
c) Chi th nay duçic tuyên truyn, quán trit d&n ngui dan, các ca quan, dan
vj, dja phtrorng... dê tO chCrc triên khai thirc hin.
VOi tinh thin "chóng djch nhix chng gic" và sir dng thun, doàn kt cüa
ngu?i dan Dà Nng, thành phô kêu gçi "mi ngu&i dan là mOt chiên si, môi gia
dInh là mOt pháo dài" chung tay, chung sirc cUng thành phô phàng, chong djch.
Thành phô dA chi do chuan bj day dü lwmg thrc, thirc phâm, các thu yu phâm
can thiêt cung ü'ng ra thj truäng; dé nghj ngtxi dan bInh tinh, yn tam, không ra
ngoài, tp trung dông ngthi dê mua sam, tIch trct hang hóa, lirang thrc, thirc
pham; thirc và trách thim cüa mi ngui dan trong luc nay vô ciing quan tr9ng,
gop phan cüng cac dan vj chirç näng kiêm soát, ngän chn djch benh, sam dua
cuc song tra 'a bInh thung./'
No'i nhn:
- Ding chI Thu ttrâng Chmnh phU;
- Các B, ban, ngànhTrung uxing;
- BCDQG PhOng, chông djch;
-BTrinhQK5;
• UBND các tinh: Quàng Nam; Thra Thiên Hue;
• Các ca quan TW dóng trên dja bàn;
- Các deng chI TJTU; TI' HDND TP;
- YPTU; các Ban tham mi.ru, giüp vic TU;
- UBMTQVN TP và các doàn the chInh trj TP;
- Các dông chI UV Ban TVTU;
- CT và PCT UBND TP;
-CPVP UBNDTP;
- Các so, ban, ngành và các don vj thuQc TP;
- Qun Uy, huyn Uy;
- UBND các qun, huyn;
- Các co quan thông tin, báo chI;
- Lizu: VT, KGVX.,0 —

Lê Trung Chinh

