Ký bởi: Ủy ban nhân dân thành phố
Đà Nẵng
Ngày ký: 19-08-2020 10:01:15
+07:00

UY BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG

CONG HOA xA HQI CHU NG
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc
Dà Náng, ngày 1.5 tháng näm 2020

S& 55

/UBND-VHXH
V/v dam bào cong tác phông,
chông djch COVID-19 ti các
hot dng tir thin
KInh gui:

- Các sâ, ban, ngành, hi, doàn th;
- UBND các qun, huyn.
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Thii gian qua, tác dng cüa djch bnh COVID-19 trén dja bàn thành pM
Dà Näng dâ ành hu&ng không nhó den san xuât, kinh doanh và di song nhân
dan, lam cho di song mt b phn nguñ dan, d.c bia là ngithi lao dng thuc
h nghèo, can nghèo, các dôi ti.rqng yeu the trên dja bàn thành phô gp nhieu
khó khan. Ben canh sir vào cuc cUa các cap chInh quyên tr thành phô den ca
s, nhieu tO cht'rc, cá nhan, doanh ihiêp, nhà hâo tam d ho trçi nguôi dan bang
nhieu hInh thüc khác nhau nhu: câ)) phát go qua may ATM, cap trrc tiêp nhu
yêu phâm, khâu trang và hang hóa khác..., gop phân trçl giüp cho nguôi dan gp
khó khän on djnh cuc song.
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D dam bào các hot dng tü thin ti các dim t6 chirc tip nhan, dim
quãn l vàphân phôi nguôn hang ciru trq duqc triên khai theo ding các.quy djnh
phông, chông djch COVID-19;
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Xét d nghj cüa S& Y t ti Tè trInh s 3132/TTr-SYT ngày 17 /8/2020 v
vic tang cung dam bào cong tác phông, chông djch COVID-19 trong hoat
dng tü thin, Chü tjch UBND thành phô có kiên chi dao nhu sau:
1. S& Lao dng - Thixang binh và Xã hi chü tn, ph& hgp v&i Uy ban
Mt tran To quôc Vit Nam thành phô Dà Näng, UBND các qun, huyn hu&ng
dan các to chüc tir thin, các doanh nghip, nhà hào tam... có nhu câu ho trçl tr
thin cho ngu&i dan gp khó khàn thI lien h và phôi hçip ch.t ch vâi chInh
quyên dja phung dê bô trI dja diem thirc hin các hoat dng tir thin (Co the tai
trr s& UBND, Nhà sinh hoat To dan phô, Nha sinh hoat thôn.. .hoc den trao tan
gia dInh) dO tránh tInh trng tp trung dông nguäi, dam báo thrc hin giân each
xa hi theo Chi thj sO 1 6/CT-TTg ngày 31/3/2020 cüa Thu thung ChInh phCi vã
các quy djnh phOng, chông djch (deo khau trang, không tp trung dông nguñ,
gi[ khoàng each tôi thiêu 2 met...).
2. UBND qun, huyn, Si Lao dng - Thuong birth yà Xä hi và d nghj
UBMTTQVN thành phô tao diêu kin thuan lqi cho các to chuc, cá nhân thrc
hin các hoat dng tr thin, lra chçn dja diem cap phát phü hgp, dam bão các
quy djnh phông, chông djch COVID- 19; bô trI dung djch sat khuân tay tai các
dim tMp nhan cru trq; bô trI 1irc 1ung hung dan, giám sat ngrri dan thc
hin các bin pháp phông, chông djch, khOng dO ngi.thi dan chen lan gay ün tàc,
mat trat tv..

2
3. S& Y t chju trách nhim chü trI, ph& hçip vói các co quan, &m vi, dja
phixcng lien quan huâng dan, giám sat vic thixc hin các quy djnh phàng,
chông djch C OVID- 19 ti các dja diem to chirc tiêp nhn, quãn 1 và phãn phôi
nguôn hang ci'ru trçi cho nguii dan.
4. So Thông tin và Truyn thông chñ tn, ph& hqp vOi SO Y t, UBND các
qun, huyn và các co quan thông tin, báo chI trên dja bàn thành phô, các Ca
quan, dcm vi lien quan có bin pháp thông tin, tuyên truyên bang nhiêu hInh
thüc, phô biên rng rãi các bin pháp phông, chông djch tai các dja diem to chirc
tip nhan, quân 1 và phân phôi nguOn hang ciru trçi dê CáC co quan, dcm v, to
chüc, doanh nghip, nguOi dan biêt và nghiêm tüc thrc hin.
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Noi nhln:
- Nhu trên;
- TYFU, IT HDND TP;
- CT và PCT UBND TP;
- Các qun, huyn üy;
- VP Doàn DBQH, HDND và UBND Tp: CVP,
các PCVP; các Phông, dan vj sir nghip;
- Luu: VT, P.VHIXR.
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Nh,n thrqc Cong vAn nay, yêu cu sO, ban, ngành, UBND các qun,
huyn và dê nghj các hi, doàn the triên khai thirc hin; kjp thai báo cao, dé xuât
xir 1 nhüng vu&ng mAc trong qua trInh thrc hin./ 1,

Le Trung Chinh

