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S&.18S /QD-UBND

Dà Nng, ngày 4I tháng g näm 2021

QUYET D!NH
Bô sung và diu chinh mt s biên pháp cp bach cI phông, chông dlch
COVID-19 theo Chi thj s6 05/CT-UBND ngày 30/7/2021
cüa Chü tjch UBND thành phô Ba Näng
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CHU TICH UY BAN NHAN DAN THANH PHO A NANG
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can ct Lu2t rd chc chInh quyn ct/a phuvng ngày 19/6/2015; Lu2t tha
dói, bO sung mç5t so ct/eu cüa Luát T6 chic CYiInh phi và Lut To chá'c chInh
quyên d.iaphwcing ngày 22/11/2019;
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Can c Lu2t Phông, chAng bnh truyé'n nhilm ngày 21/11/2007,
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Can ct° Ngh/ quyê't so' 86/NQ-cP ngày 06/8/2021 cia chInh phá ve' các
giáipháp cap bach phông, chOng d/ch bnh COVID-19 dê thrc hin Nghj quyêt
sO 30/2021/QHJ5 ngày 28/7/2021 cta Quoc hi KhóaXV;
Can c& Quye't ct/nh so' 2686/QD-BcDQQ ngày 31/5/2021 cáa Trtr&ng Ban
Ghi ctçzo QuOc gia phông, chOng d,ich COVID.-19 ye vic ban hành "Quy ct/nh
ctánh giá mtc d nguy cci va cac bin pháp hành chInh tu'cfng thig trong phông,
chOng d/ch CO VID-19 ",
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Càn ct' Ngh/ quyê't so' 08-NQ/TU ngày 30/7/2021 cia Ban ThirOng vy
Thành iy Dà Nàng ye tang cithng môt so bin pháp c&p bach phông, chOng d/ch
CO VJD-19 trên ct/a bàn thành phô Da Näng,
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Can ct' Nghj quyJ't so' 43/NQ-HDND ngày 12/8/202 1 cia Hi dO'ng nhdn
dan thành phO ye nhiçm vy 6 tháng cuOi näm 2021;
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Thy'c hiçn Clii th/ so' 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 cia Chü tjch UBND
thành phO thyv hin giãn cách xã h.7i trên ct/a bàn thành phd dê phOng, chOng
d/ch COVID-19 ('chi thi so 05/CT-UBND);
Theo d ngh/ cüa Ban Clii ctao phông, cho'ng d.ich CO VID-19 thành phd.
QUYET BNH:
Biu 1. Ap diing b sung Va di&u chinh mt s6 bin pháp cp bach v
phông, ehông djch COVID- 19 trên dia bàn thành ph6 vâi các nOi dung sau dày:
1. Tr 8 gRi 00 phüt ngày 16/8/2021 dn 8 gRi 00 phüt ngày 23/8/202 1 dng
tat ca các hot dng trén dja bàn thânh ph Dà Nng, trt'r hot dng t?i Diêu 2,
Quyêt djnh nay.
2. Yêu cu mi ngu?i dan tuyt d& không duc ra khói nhà, nai dang cu
trü, "ai & dâu thl & do", không dwyc di chuyn di 1i ngoài du&ng; thçrc hin

2
tuyt di nhà. each ly vâi nba; mi ngixi không dtrqc di chuyn ra, vào thành
phô, tth nhüng ngui du'çxc phép tham gia vao cáo hot dng quy dnh ti Khoân
1, Diêu 2 cüa Quyét djnh nay.
Diu 2. Cáo ho?t dng &rçic phép thirc hin
1. Nhng ng1xi thire hin cáo ho?t dng sau day dirçie phép ra ngoAi:
a) Thirc hiGn nhim vi phàng, chng djch COVID-19.
b) Thirc hin v sinh môi trtthng do thj; cham soc cay xanh do thj; xit 1 sr
cô diên, cap thoát rnràc, thông tin, vin thông.
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c) Thirc hin vn chuyn, cung 1rng duçic pMm, vt tu y t, hóa chit cho
cáo c sâ y tê; van chuyên phân phôi liwng thijc, thirc pham và hang thiêt yêu
cho nguôi dan; van chuyên giao nhn hang hóa xuât nhp kháu tr Cãng den dja
diem giao hang và ngi.rçic li; van chuyn cong vi; bixu chinh nhA nixâc,
d) Di cp cthi; khám, cha bênh djnh k tai các cci s6 y th trong và ngoài
cong 1p; xét nghim SARS-CoV-2; tiêm chüng COVID-19; ngtthi di each ly,
hoàn thAnh each ly y tê tp trung; xuât vin; den cáng hang không quôc tê dê
thirc hin chuyên bay di nuâc ngoAi khi da có ye.
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d) Thrc hin tác nghip báo ehI (tth các loi hInh tp chI): T6i da 06
ngi.thi/dcin vj phát thanh, truyên hInh; t& da 02 ngi.r?i/báo in, báo din tCr.
e) Hot dng tang l phai dam bâo theo quy djnh t?i mlic 7 Chi thj so
05/CT-UBND.
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2. NhUng ngxi thirc hin cáo hot dng ti ni lam vic, ni san xut phái
dam bAo diêu kin "3 tti ch" (lam vic, An uông, nghi ngai ti ch) và dtic
xem là mt diem cách ly, phái tuân thU tuyt dOi quy djnli "5K":
a) Lam vic t?i cac co quan, cong sâ nhà nixàc vâi so hrçing không qua
10%.
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b) Lam vic t?i cáo trung tam thiwng mi, cáo siêu thj, cáo chui ci:ra hang
tien li (siêu thj mini), cong ty thisong mi dáu môi.
c) Lam vic t?i các nhà thuc/quy thuéc; cáo ccx sâ y té trong và ngoâi
cong 1p; các ccx sO each ly y te tap trung.
d) Lam vic ti cáo ccx sâ cung c.p gas, cp din, cp nixOo, xAng du; ngân
hang; biru chInh, vin thông; cáng hang không, cáng biên, nhA ga dung sAt,
tr?m quãn lb" ththng b; ccx sx san xuAt suat An cong nghip.
d) Lam vic tai các ccx sâ san xut trong cáo khu cong nghip vA khu cong
ngh cao (chi thrçc bô trI tôi da 30% so nguxi lam vic).
3. Nhng ngi.ryi di.rçc phép tham gia cac hoat dng kMn cap và quan trQng
khác do ChU tjch UBND thànli phO hoàc ChU tjch UBND cáo qun, huyn quyêt
djnh theo thâm quyén.
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4. Các ca quan, dan vj, ca sâ san xut, kinh doanh, djch v1i trong thi gian
dcrng hot dng phãi dam bão an ninh, an toàn, phàng, chong cháy no ti don vi.
Truông hçp bô trI lanh d?o, than viên trrc phái bão dam nguyen tàc "3 t?i ch".
Diu 3. Chü tjch Uy ban nhân dan thành ph6 ban hành van ban huOng dn
to chtirc thirc hin Quyet djnh nay và giao nhim vii:
1. Sâ Cong Thuong kMn truong th chirc thirc hin phuan an báo dam
cung irng luang thc, thirc phâm thi& yeu dn nguôi dan thânh phô.
2. Giám dc COng an thành ph và Tnr&ng cong an các qun, huyn huàng
dan vâ cap the nhan din doi vâi nhItng ngithi tham gia các hot dng duçc phép
ra ngoãi và tham gia giao thông theo quy djnh t?i Khoán 1, Diêu 2 Quyêt djnh
nay (tnr nhng ngui tham gia hoat dng neu t?i Diem d, Khoãn 1, Diêu 2 ciia
Quy& djnh nay); xây dirng k hoch pMi hp các 1irc 1ungtcr thành phô den
xa, phng dam bão an ninh trat tr, thirc hin cong tác kiém tra, xir 1 các
trung hcip vi phm theo quy djnh.
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3. Giám d& S& Y té khAn trt.rang xây dirng k ho?ch vâ t chirc xét nghim
SARS-CoV-2 din rng; dánh giá tInh hInh djch vã d xuât các bin pháp phü
hçp; htràng dan c the cho ngui dan trong cac tnx&ng hçip di cap clru; khám
chcta bnh djnh ks', xét nghim SARS-CoV-2, tiem chüng COVID-19; ngui di
each ly, hoàn thành each ly y tê tap trung; xuât vin.
4. Giám dic SâThong tin và Truyn thông phói hçxp vOi các co quan co
lien quan chi d.o triên khai cOng tác tuyên truyên rng rai den ngui dan, to
chü'c, doanh nghip throc biêt, thirc hin nghiêm Quyet djnh nay; lap danh sách
phóng viên, nhà báo theo quy djnh ti Dim d, Khoan 1, Diêu 2 Quyet djnh nay,
gi Cong an thanh phO de &r?c cp the nhan din khi thi hành cong vi.
5. Chi huy tnx&ng BO Chi huy Quân sir thành ph6, Chi huy tn.r&ng BO Chi
huy BO dOi Biên phàng thânh phO và thU tnrâng các sâ, ban, ngãnh thãnh phô
xay dirng ké hoach thrc hin theo phm vi trách nhim; phân cOng, phán nhim
rO rang, phOi hp vã tO chic thrc hiGn.
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6. ChU tjch UBND các qun, huyn chju trách nhim ban hânh K hoch
triên khai, to chirc thuc hién; kiém tra, xr l các hành vi vi phm và chju trách
thim toàn bQ ye viac thrc hin Quy& djnh nay trén dla ban quán 1"; chi do
UBND phung, xa xác nhân viêc di chuyen d cOng dan di den cáng hang không
quôc té thirc hin chuyên bay di nuâc ngoái theo hirâng dn cUa BO Giao thông
van tái t?i Cong van sO 8272/B GTVT-VT ngày 11/8/2021.
Diu 4. Diu khoãn thi hành
1.Quy& djnh nay có hieu 1irc tr ngãy k ban hãnh.
2. Các quy djnh t?i Chi thj s 05/CT-UBND trái vâi Quy& djnh nay thrng
thirc hiên.
Diu 5. Chánh Van phông lily ban nhân dan thành ph Dà Ning, thành viên
Ban Chi d?o phOng, .chOng djch COVID-19 thành phO, Giám dôc các si, ban,
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ngành, Chü tich UBND các qun, huyn; thU tru&ng cac ca quan, t chirc, don
vi va cá nhân có lien quan chju trách nhim thi bath Quyêt dlnh flãy.I.Jj/
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Noi nhiin:
-NhuDiu 5;
- DOng chI Thô tirdng ChInh phü (báo cáo);
- Các B, ban, ngành Trung uong;
-BQ Yte;
- BCDQG Phang, ch6ng djch;
-BTr1nhQK5;
- UBND các tinh: Quàng Nam; Thra Thiên Hue;
- Các co quan 1W dOng trên dja bàn;
- Các dông chi 1fl U; 'IT HDND TP;
- VPTU; các Ban tharn mini, giôp vic TU;
- IJBMTQ\TN TP và các doàn the chinh tn TP;
- Các dông chI UV Ban TVTU;
- CT và PCT UBND TP;
- Qun üy, huyn üy;
- Cãc cci quan thông tin, báo chI;
- Lixu: VT, KGVX.

