
"PHONG CRÔNGDICII" 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO nA NANG Bc 1p — Tir do — Hnh phtIc 

S&2..OVUBND-VHXH Dà N&ig, ngày 3 A, t/iáng 3 nám 2020 
V/v trin khai cii th Chi thj 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 cüa 
ThCi tuàng ChInh phü 

KInh giri: 
- Các co' quan khi Dáng, doàn th; 
- Các so, ban, ngành; 
- Các cci quan Trung ucrng trên dja bàn thành ph; 
- Các qun, huyn üy; UBND các qun, huyn, phumg xã; 
- Các trung di hçc, cao ding, Cu sO giáo diic Va dy ngh 
trên da bàn thành phô. 

Ngày 31 tháng 3 näm 2020, UBND thành ph d có Cong vn so 
2057/UBND-VHXH ye vic "thçrc hin Chi thj so 16 cüa Thu tthng ChInh 
phü". Dê vic triên khai Chi thj neu trên duqc ci the, hiu qua hcm; dông thi 
thirc hin Cong van so 4103-CV/TU ngày 31 tháng 3 nam 2020 cua Thành u' 
Dà Nàng ye vic th'çrc hin các bin pháp phông chông djch bnh Covid- 19, 
UBND thành phô yéu cau các Cu quan lien quan triên thai mt so ni dung sau 
(trong th&i gian each ly toàn xA hi trong vông 15 ngày kê tir 0h00 ngày 01 
tháng 4 näm 2020): 

1. Ttrn drng hoat dng tt cã các cCra hang kinh doanh các mt hang 
không thiêt yêu. Chi cho phép mO cOa các 1oi hmnh: 

- Khám chUa bnh; ban thu& và 4t tu y t; chit d&; ngân hang; buu 
chInh viên thông; cap din, cap nuOc; hot dng cüa các nhà may, co' sO san 
xuât. 

- Di vOi các chçi, siêu thj, trung tam thirong mi, cOa hang tp hoá, cOa 
hang tin lçii chi thrçic ban các m.t hang krang thc, thirc phâm. 

- Di vOi vic cung cp thüc an ch bin san: Cho phép các dcm vj cung 
cap suât an cong nghip, các bêp an tp the hoat  dng nhung phài dam bâo các 
dieu kin ye cong tác phèng, chOng djch và an toàn thirc phâm; dOi vOi các cira 
hang an uông ban qua mng hoc ban mang di, chi duçic phép ho.t dng den 
0h00 ngày 02 tháng 4 näm 2020. 

2. UBND các qun, huyn, xâ, phu&ng: 

- Thông báo chü tnrong cüa ChInh phü, thành ph den t.n tüng h gia 
dInh. Yêu câu nhân dan nghiêm tüc thrc hin. 

- Xir 1 nghiêm các trtthng hcp vi phrn theo quy djnh. 



- UBND qun San Ira chü trI, phi hçp vi S& Nông nghip và Phát trin 
Nông thôn, Cong an thânh phô dam bão cong tác phông chông djch và cong tác 
an ninh trt tr tai  Chcr Dâu mOi thüy san Th9 Quang. 

- UBND qun Lien Chiu chütrI, phi hcTp vi S Nông nghip và Phát 
triên Nông thôn, COng an thành phô darn bâo cong tác phông chông djch và 
cong tác an ninh trt tr ti Trung tam giêt mô gia siic, gia cam Dà San. 

3. Sâ Cong Thucmg, Ciic Quàn 1 thj truô'ng: 

- Thông báo chü truang ti Dim 1 nêu trên dn các ca s& lien quan dê 
triên khai thrc hin; dOng thi tiên hành kiêm tra, xir l nghiêm các tnr?mg hçip 
vi phm. 

- Darn bào lucing thirc, thirc phrn, thu yu phm cho ng'tthi dan trong 
mci tInh huông. 

4. Tang cuô'ng hot dng cüa các Tr?m kim soát phuang tin trén da bàn 
thânh phô; hn chê tôi da các phuang tin ra vào thành phô; dirng vic di chuyên 
tix vüng có djch vào thành phô, trui truông hçip dc bit vi l' do cong vi và các 
truxng hqp cung cap lucmg thc, thirc phâm, thu yêu phâm can thiêt, xe dua don 
cong nhân, chuyên gia, châ nguyen 4t 1iu san xuât theo quy djnh. 

5. SâDuljch: 

- Thông báo dn CC ca s& liru trü cOn khách du ljch chü trixang trên; yêu 
câu khOng dê khách ra khOi nai lint tth. 

- Lam vic v&i các cci sâ lint trti có chInh sách v giá d6i vói nhCmg 
trueing hçip khách không the thi thành phô trong thai gian thirc hin each ly. 

6. S Y t tip t1ic lam t& cong tác xét nghim, khám, chia bnh. Luu 
chuân bj, các diêu kin dé xét nghim nhanh nhu Ha Ni dang triên khai. 

7. S Xây dirng huàng dn các Ban Quán 1 dir an xây dirng, các chü du 
ti.r thrc hin nghiêm các quy djnh lien quan den cong tác phOng, chông djch, dc 
bit là vic giU' khoâng each giUa nguôi vai ngizai theo quy djnh. 

8. S Tài nguyen và Môi trith'ng có phuang an thu gom rác thai trong th?i 
gian each ly. 

9. B Chi huy Quân sir thành ph, Si Y t& S& Du ljch, UBND các qun, 
huyn tiêp t%tc chuân bj các cc' sâ each ly tQp trung; lint ehi do eüa ChInh phü 
ye vice tách b.ch các trtthng hcip each ly m9i và dang each ly. 

10. S Lao &)ng - Thixmig birth và X h(i phi hçp vâi UBND các qun, 
huyn cO bin pháp li trçl lucmg thirc cho các h nghèo, cn nghèo; nhfl'ng h 
khO khn không dü lmrng th%rc trong thM giart each ly toàn xa hi. 

ii. S& Thông tin và Truyn thông: 

- Ph& hçrp các ca quan báo chI, truyn thông tang cuông cong tác tuyên 
truyên chü twang cüa Climb phU, thành phô den vai rn9i nguai dan; 

- Phôi hqp vOi Cong an thành pM xir 1 nghiCrn các trir&ng hçip tung. tin 
that thit, gay hoang mang trong than dan; 
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- Dam bâo h thông h9p trirc tuyn cüa chInh quyn; 

- Vn dng các don vj cung c.p djch vi truyn hmnh tài trq các gói tmyn 
hInh (tru& day có thu tiên) dé nguñ dan có them bin pháp giái trI khi ô' nhà. 

12. Ei vói hoat dng cüa các co quan Dãng, doàn th& chInh quyn: 

- Thi'i trithng các Co quan chü dng quy& dnh s luçing nguYi lam vic 
hang ngày trén tinh than: Phân cong can b trirc co quan và rnt b phn can b, 
Cong chüc, viên chüc that  can thiêt den cOng sä dé giái quyêt các cOng vic cap 
bach, cung frng hang hóa djch V11 thiêt yêu, xir 1 tài lieu met, trrc tiêp tham gia 
cong tác chi dao  phông chông djch Covid- 19 và các nhim vii can thiêt khác 
theo yêu câu; không tp trung dOng ngirôi tai  cong s trong cüng mt thai diem; 
tang cuang si:r dimg cong ngh thông tin dê lam vic tai  nba; riêng dôi v&i cáo 
tnthng hçlp phii nft mang thai, có con nhO; cáo can b, cong chirc, viên chirc Co 

tiên sfr bnh hiêm nghèo, có nguy Co cao thI dixçic phép & nba. 

- Di vOi các co quanIb phân tnrc tip phiic v11 cong tác phông, chông 
djch vâ cáo co' quan cung cap các djch vi thiêt yeu cho ngu?i dan nhu: cap din, 
cap nuO'c, vien thông, báo v an ninh trat  t1r,  4 sinh mOi trumg... phái bô trI dñ 
1irc Iixçing dê lam vic. 

- Dfrng vic tip nhn h so cOng dan np trçrc tip tai  T 1 cüa, chi x11 i 

qua mng kê ti'r ngày 02/4/2020; Trong truang hçp can thiêt, thu trixO'ng co quan 
trirc tiêp xCi l ho so xem xét, quyét djnh. 

- Dirng hoat dng cüa Ban Tip cong dan thành ph6; chi tip nhn, xi'r l 
kiên cOng dan qua email, din thoai. 

13. Cong an thành ph: 

- Tang cuO'ng cong tao d.0 tranh, phOng chng ti phm; dam bào an ninh 
tr3t tir; xü 1 kién quyêt các tru?mg hçip phm ti và cáo truang hçrp không tuân 
thu quy djnh each ly toàn xã hi. 

- Báo cáo B Cong an d xr l vic gia han  visa, gia han tam tru cüa 
nguai nuóc ngoài trong thai gian cách ly. 

14. Din lirc Dà Nng dam báo cung cp din cho toàn b thành pM. 

15. Cong ty CP Cp nu& dam bão cung cp nuâc cho toàn thành pM. 

16. Vn phOng Doàn DBQH, HDND và UBND thành pM chi xp ljch 
h9p cüa Chü tjch, các Phó Chü tich trong trtthng hqp th.t sr can thiêt, lien quan 
den phông chông dch, an ninE trt tir và các cong vic khân cap khác. Truang 
hçip to chirc hQp phái dam báo theo quy djnh phông cMng djch (không qua 20 
ngixai/phong và tang cu&ng h9p trirc tuyên). 

17. Cáo sa, ban, ngành lien h vói B chü quãn d tip thu và trin khai 
ki chi d?.o Ye phOng chông djch theo ngành dcc; báo cáo ngay cho 

UBND thành phô trong truang hqp B chü quán có các chi dao  khác vâi UBND 
thánh phô. 
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HuS'nh Dfrc Tho 

18. Van phông Thành u báo cáo và d nghj Thix&ng tric Thành u' clii 
dto ba an nhân dan thành phô, qun, huyn xét xi'r các trung hçip vi phm ye 

phông chông djch theo huOng dn ciia Hi dông thâm phán Toà an nhân dan tôi 
cao. 

19. Phân cong the Phó Chü tjch UBND thành ph phi trách dja bàn kiêm 
tra, don doe và chi dao  xü 15' các tnthng hqp vi phm trên dja bàn ph11 trách. 

Nhn ctuçic van bàn nay, yeu cu các cci quan lien quan khn trucmg triên 
lchai thirc hin. Trumg hqp co vuàng mc vuçt thâm quyên, báo cáo trirc tiêp 
cho Chii tjch, các Phó Chü tjch UBND thành phô xem xét, xi:r 15'.!. 

Ncr! nhin: 
- Nhu trên; 
- VPCP; 
- TTTU, TI' HDND TP; 
- CT vàPCTUBNDTP; 
- Các cci quan thành viên Ban Chi do; 
- Các By: C, C17, DN, PSN, Phôi, 1TKSBT Tp; 
- VP Doàn DBQH, HDND và UBND Tp: CVP, 
các PCVP; các PhOng, &n vi sir nghip; 
- Ltru: VT, P.VHXH (Tram Anh). 

l.0 
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