
UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO DA NANG 

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
DIc 1p - Tti  do - Htnh phüc 

Dà N&ig, ngày 2S tháng nàm 2020 S&4U.5 /UBND-SYT 
V/v khn trucing trin kliai các bin 
pháp phOng, chông djch COVID- 19 

KInh gth: 
- Các s&, ban, ngành, hi, doàn th; 
- Các co quan trung u'ong trên dja bàn thành phô; 
- UBND các qun, huyn; 
- Các truxng dti hçc, cao dàng, Co si giáo dic và giáo 

dc nghê nghip trên dja bàn thành phô. 

Thirc hin chi d.o cüa ThU tixàng ChInh phU tai  cuc hpp cUa Thuäng trixc 
ChInh phU ye cong tác phông, chông djch COVID-19; thirc hin chi do cUa 
Thành Uy Dà Nng tai Cong vAn so 4502-CV/TU ngày 25/7/2020 ye chU dng 
thçrc hin cong tác phông, chông djch COVID-19; de kjp thai triên khai quyêt 1it 
các bin pháp kiêm soát, phông, chông lay nhim djch COVID-19 trên dja bàn 
thành phO, ChU tjch UBND thành phô yeu cau các co quan, don vj, dja phucing 
và de nghj các hi, doàn the, các co' quan trung uong dóng trên dja bàn thânh 
phô, các tru'?mg di h9c, cao dAng, co s giáo dc và giáo dic nghê nghip trên 
dja bàn thành phô khân trixong triên khai mt so ni dung sau: 

1. Yêu c.0 các s&, ban, ngành thuôc UBND thành ph& UBND các qun, 
huyn và dê nghj the hi, doàn the, các ca quan trung uong, các truè'ng di h9c, 
cao dAng, Ca s& giáo dçtc và giáo diic nghe nghip trén dja bàn thành phô tiêp tic 
thirc hin Chi thj so 1 9/CT-TTg ngày 24/4/202 0 cia Thu tuâng ChInh phU ye 
vic tiêp tçtc thrc hin phông, chông djch COVID-19 trong tInh hInh rn&i; thai 
hgn thcc hiçn tIc 13 giô' ngày 26/7/2020 cho den khi có thông báo m&i, t.p trung 
mt so ni dung sau: 

a) Yêu cu nguai dan thixô'ng xuyên rUa tay bang xà phông hoc dung djch 
sat khuân; deo khâu trang khi ra ngoài; giQ' khoàng each an toàn khi tiêp xUc; 
khong tp trung qua 30 ngithi ti noi cong cong,  ngoài phm vi cOng s&, truàng 
h9c, bnh vin; git khoãng each tôi thiêu 01 met khi tiêp x1ic. 

b) Tm d'ng các hot dng l hi, nghi l ton giáo, giài du th thao, s1r 
kin co tp trung dOng nguai ti noi cOng cong, san vn dng và các sr kin 1n 
chua can thiêt. 

c) Tam  dirng hoat dng cac CO S& kinh doanh djch v kbông thit yu (khu 
vui choi, giãi trI, co s lam dçp, karaoke, mát-xa, quán bar, vU trtthng...). 

d) Các co sâ kinh doanh thuang mai  djch yii (ban buôn, ban lé, x s kin 
thiêt, khách san, co s km trU, nhà hang, quán An...) tth the co S& néu tai  diem c 
tren day, khu tp luyn the thao, khu di tIch, danh lam thang eãnh duge tiêp tVc 
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boat dng nhu'ng phâi thirc hin các biên pháp bão dam an toàn phông, chông 
djch nhu::.trang bj phông h cho nhân viên, do than nhit khách dê; bô trI day dü 
phuangiên, vt tix dê rüa tay, sat khun tai  ca so' và bào dam giãn each khi tiêp 

d) Hoat dng vn chuyn hành khách cong cong  lien tinh, ni tinh duçc 
tiêp tçic hoat dung nhung phâi thirc hiên các bin pháp bão dam an toàn phông, 
chông dch COVID- 19 theo dung quy djnh cüa các cc quan chirc näng. 

e) Giãm, giân s hoc sinh trong phông h9c, b trI 1ch giä h9c, an tru'a, 
sinh boat  tp the bâo dam không tp trung dông ngithi; thirc hin khtr tthng, v 
sinh l&p h9c; kêt hcip h9c trirc tuyên, th.rc hin các bin pháp phông bnh cho hçc 
sinh. 

g) Nhà may, co so' san xut tip tiic hoat  dng và phãi thirc hin các bin 
pháp phOng, chông djch cho cong nhân, ngi.thi lao dng. 

h) Nguo'i dtrng du ca quan, dun vj, t chi'ic, co so' cFiju trách nhim xây 
dirng phuang an lam vic cho cu quan, dun vj mt each phü hçip bâo dam an toàn 
cho can b, nhân viên; không to chüc các cuc h9p, hi nghj dông ngu'o'i chu'a 
can thiêt, lthong dê dInh tr cong viêc, nhât là các cong vic Co thi gian, thôi 
hiu theo quy djnh cUa pháp 1ut, các djch v cong phiic vii nguo'i dan và doanh 
nghip. 

Di vOi các sr kin phiic vu muc dich chInh trj, kinh th, xã hi thirc sir c.n 
thiêt phãi to chirc thi do cap üy, chInh quyén dja phuang quyét djnh và th1xc hin 
các bin pháp phông, chông lay nhim nhi.r: deo khau trang, sat trüng tay, ngôi 
gin each; thirc hin giám sat ye y tê; không tO chirc lien hoan, tic mi'xng. 

2. Giao S&Yt 

a) Khn tru'cmg t chüc diu tra yu tê djch t, diu tra, truy vt t& câ các 
khu vuc, tnthng hqp có lien quan den bênh nhân mac COVID- 19 dé áp dung các 
bin phap khoanh vung, cách l. 

b) Khn truong xây dirng phuang an giám sat va theo dôi chat ch' các 
tru1ng hqp có triu chüg sOt, ho, Rho thO' ... ti cong dông, lay mâu xétnghim 
din rng bAng phuang pháp phü hgp dé xác djnh nguOn lay, không dé bO sot 
trung hap có nguy Ca cao, phát hin só'm các truäng mAc bnh dé có bin pháp 
can thip y tê phü hçip. 

c) Phi hap vo'i các co quan chCrc nAng giám sat cht ch cong tác each ly 
tai các khu virc có lien quan den bnh nhân; xay dirng phu'ung an, dê xuât áp 
diing bin pháp each ly vüng có djch trong trithng hap can thiêt. 

d) Huy dng mçi nguin hrc d phi hap vOi các cu quan chrc nàng cua 
Trung uang tIch circ diêu trj, chia khOi bnh nhân v&i tinh than quyêt tam cao 
nhât không dê bnh nhân ti.r vong. 

d) T chüc thrc hin nghiêrn các quy trInh tiêu dec, khtir tràng phOng, 
chOng djch tai  các kim v1rc có nguy ca lay nhim cao. 
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e) Cung c.p cho Si Thông tin và Truyn thông các thông tin lien quan den 
yêu to djch tê, kêt qua xét nghim, tInh trng cüabnh nhân và các thông tin lien 
quan khác dê thông tin kp thai den ngu&i dan dê chü dng phôi hqp vái các Ca 
quan chiirc näng thrc hin các bin pháp phông, chông djch bnh. 

g) Chju trách nhim dam bão dü ca s 4t chat trang thit bj y t cn thit 
cho cong tác phông, chông djch, 

3. S& Thông tin và Truyn thông 

a) Chü tn, phi hçxp vâi Sà Y t, Cong an thành phi và CC ca quan, dan vj 
lien quan thông tin ye tiên si.r djch té, qua trInh tiêp xüc cüa bnh nhân dê ngui 
dan chii dng phôi hp vói ca quan chüc nàng, chü dng cung cap thông tin và 
den co si y tê dé duccc tu van các bin pháp phèng, chông djch phü hp; tiêp tic 
phô biên, hithng dk nguii dan nh&ng kiên thü'c và k nAng tir bào v mInh và 
gia dInh mInh, nâng cao thi.'rc trong phông, chong djch bnh. 

b) Trin khai áp dung ngay các ü'ng dng cong ngh thông tin trong phông, 
chông djch COVID- 19 nhu: BlueZone, Ncovi. 

c) Phi hçp vi Cong an thành ph và các dan vj chirc näng lien quan kjp 
thii xi.'r l theo quy djnh dôi vOi nht1ng tru?Yng hgp tung tin sai loch, xuyên tac, 
bja dat, gay ánh hithng den cong tác phông, chông djch trén dja bàn thành phô. 

4. SDu1ch 

a) Lam vic vOi các dan vj, lcinh doanh djch v11 du ljch, các cong ty lü' 
hành, ca s& lixu trii, khu, diem tham quan, tàu thuyên, Xe v.n chuyên du ljch và 
các ca s& djch vu phic v'.i du ljch thrc hin tm dung to chüc don khách du ljch 
den Dà Nng trong vc3ng 14 ngày ké tü ngày 2 6/7/2020 dé dam bào an toân cho 
khách và cong  dông cho den khi có thông báo mdi. Riêng dôi vi các ca sâ lu'u 
trü trong thxi gian tm drng nêu trên néu có trung hçip dc bit thI yêu cau dan 
vj báo cáo Sà Du ljch và UBND các qun, huyn dê xin kiên cap thâm quyen. 

b) D& vOi các doanh nghip, ca s& djch v11 dang thrc hin chuang trInh du 
ljch hoc phiic vi djch vi thi tiêp tiic phc vi chu dáo khách cho den khi ket thic 
hành trInh ya áp diing các bin pháp dam bâo phông, chong djch COVID- 19, 
trang bj khâu trang y tê, dung djch sat khuân, bô trI khu virc rira tay bang xà 
phông và thuàng xuyên nhàc nWi du khách sir diing. 

c) Chü dng rà soát, dam phán vOi các ca s& lu'u trii, d xut thit 1p ca s 
lixu trü là ca si cách ly tp trung dôi vi ngithi nixâc ngoài nh3p cãnh (nêu co) ti 
thành phô Dà Näng. 

d) Thông báo cho du khách bit v tInh hInh djch bnh ciia thàah ph d cO 
k hoch phü hçip. 

5. Sâ Cong Thuang 

a) Chü trI, ph6i hqp vOi các ca quan, dan vj lien quan tip t1ic lam vic vOi 
các trung tam thixang mi, siêu th, chg trén dja bàn thành phô thirc hin ké hoach 
dir trU hang boa và dam cung cap dü krçing hang boa tiêu diing, luang thirc thiic 
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phm, nhu yu phm cho nguôi dan trên dja bàn thành ph Pa Nng, phiic vii 
cong tác phông, chông djch, darn bâo phii hçp vOi tüng diên biên giai doan djch. 

b) Dam bào nhu yu ph.rn thit yu cá nhan, cung cp sut an phc v'v 
cong tác each ly tai  khu K tue xá phIa Tây thành phô. 

6. Si Tài nguyen và Môi trithng chi trI, ph& hp vi UBND các qun, 
huyn và các dan vj chirc nàng lien quan có bin pháp dam bào cong tác xr 1 v 
sinh môi tnthng hang ngày tai  các khu vu'c each ly theo ding quy djnh (rác thai 
sinh hoat,  rae thai y tê...) và các kbu v1rc xung quanh, dc bia là tai  khu K t'ic 
xá phia Thy thành phô. 

7. S Giáo due và Dào tao 

a) Thirc hin gian each hiu qua (huy dng tAt Ca ca s& vt chAt cüa các 
tnthng hçc dê bô trI dja diem thi khi can thiêt) darn bão cong tác phông, chOng 
djch trong k' thi Tot nghip Trung hçc Phô thông sAp tói. 

b) Tarn  drng  boat  dng hçc them, day them dn khi có thông báo mdi. 

c) Phi hçip vci S& Y th trin khai các bin pháp phông, chng djch 
COVID-19 dam bão hiu qua tai các Ca s& nhóm tré gia dInh, mâm non, mâu 
giáo.. .theo quy djnh. 

8. S&Tài chInh 

a) Tham muu UBND thành ph can d&, darn bào ngun kinh phi thrc hin 
cOng tác phông, chông djch trén dja bàn thành phô tü nguôn kinh phi dir toán dä 
duçic bô trI cho các dan vj, dja phuong nAm 2020, nguôn kinh phi dir phông và 
các nguôn huy dng hcip pháp khác. 

b) Co trách nhim chü dng hung dn các don vj, dja phuong trong vic 
sCr dung, thanh, quyêt toán kinh phi phông, chông djch theo quy djnh. 

9. Cong an thành ph 

a) Chü tn, phi hçip vi Sâ Y t, S& Cong Thuong, UBND các qu.n, huyn 
và các dan vj lien quan thirc hin tot cong tác bào dam an ninh, trt t1r, an toàn xä 
hi (lu'u tai  các 1dm each ly tp trung); kjp thôi phát hin, chân chinh và xir 1 
nghiêm theo quy djnh cüa pháp 1ut dôi vOi các hành vi vi pham lien quan den 
cong tác phông, chông COVID- 19. 

b) Tp trung rà soát các d& tuçing nguñ rnthc ngoài nhp cành trái phép 
trên dja bàn thành phô; phOi hçp vói các dja phuong và Si Y te tien hành cáchiy 
tp trung tai Co sâ luu tru (chi phi each ly do ngui each ly tir chi trâ), lay mâu 
xét nghim các dôi tuçmg nêu tren; dông thai, cOng khai thông tin ye ngtthi nrnc 
ngoài nhp cânh trái phép theo quy djnh. 

c) Chi dao  cong an các qun, huyn phi hçp, tham gia t Cong tác phông, 
chOng COVID- 19 cüa dja phucrng; phOi hçip vói ngành y tê, eác dja phiiang dieu 
tra djch tê các ca bnh COVID-19. 

10. Bo Chi buy Quân sir thành pM báo cáo B Tu 1nh Quân khu 5 xin ' 
kiên ye e hoach chuân b the khu each ly trong trung hqp các khu each ly cüa 
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thành ph qua tài; tIch crc ph6i hçip vâi các dan vj chtrc nàng cüa thành ph 
trong cong tác phông, chông djch; nghiêm tiic thirc hin cong tác phông, chông 
djch ti các khu cách ly tp trung dà triên khai. 

11. UBND các qun, huyn 

a) Chü dng phi h9p chat chê vói S& Y t trin khai và giám sat th'yc hin 
các bin pháp phông, chông djch CO'VID-19 trén dja bàn quàn 1. 

b) Thành p T cOng tác COVID-19 ti cong  dngd giám sat, phát hin 
cac tru&ng hçip có triu chü'ng nghi ngè mac bnh hoc tiên sr djch tê khOng rö 
rang dê lay mâu xét nghim (gOm 1xc lugng cOng an và chInh quyên, hi, doàn 
the dja phixong); phát hin ngtthi nuâc ngoài nhp cu trái phép, phôi hçip vOl SO 
Y tê tO ChÜC tp huân và hixOng dn chuyên mon dôi vOi lirc lucmg lam nhim vii. 

C) Chü dng sir dirng các hrc 1uçmg, ngun lirc trên dja bàn d trin khai 
các hot dng phông, chông djch theo quy djnh. 

d) UBND qun Lien Chiu chü trI, phi hçp SO Y t, SO Cong thuang, SO 
Tài nguyen và Môi truOng, Cong an thành phô Va các ca quan, dan vj lien quan 
thiêt 1p Va chuân bj ngay các diêu kin can thiêt dê tO chirc cách ly tp trung các 
truOng hçp tiêp XÜC gân,  vOi bnh nhân duang tInh vOi SARS-CoV-2 tai  Khu k 
tic xá phIa tây thành phô. Thc3'i gian thrc hin bat dáu tIc ngày 26/7/2020. 

12. D nghj UBMTTQ Vit Nam thành ph và các hi, doàn the chInh trj - 
x hi thành phô tIch cvc  tuyên truyn, 4n dng toân dan tham gia phông, chOng 
djch và thrc hin nghiêm tüc các biên pháp phông, chong djch, dc bit dOi vOi 
nhU'ng nguOi Ce tiêp x'cic gân vOl tác nhan COVID- 19, có triu chimg ho sOt, khó 
thO... chü dng lien h cac ca sO y tê dê duc tu van, huóng dan, ap di.ing các 
bin pháp can thip y tê phü hqp. 

N1n duçic Cong van nay, yeu cu các sO, ban, ngânh thuc thành ph& 
UBND các qun, huyn và dê ngh các hi, doàn the, các ca quan trung irnng, các 
tru'Ong dti h9c, cao däng, ca sO giáo diic và giáo diic nghê nghip trên dja bàn 
thành phô chü dng triên khai thic hiên. Trong qua trInh th1rc hin, nêu có vu'ó'ng 
mac vuçlt thâm quyên thI kp thOi báo cao, dê xuât xr l theo quy djnh./. 

Noi nhn: 
- Nhu trên; 
- VPCP, B YT; 
- TUU, U HE)ND TP; 
-CácUV Ban TVTU; 
- CT và PCT UBND TP; 
- Các qun, huyn üy; 
- VP Doàn DBQH, HDND Va UBND Tp: CVP, 
các PCVP; các Phông, don vj si,r nghip; 
- Các cc quan thông tin, báo chI; 
- Luu: VT, VHXH (Trrn Lê Trung Chinh 
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