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CHÔG 01CR I
CONG HOA xA HO! CHU NGHiA V!T NAM
Bc 1p - Tiy do - Hnh phüc
Dà Ncing, ngày Q.Ltháng - nám 2021

V/v trách nhim ngu&i dirng du trong
cong tác kiêm tra, quãn 1 ngithi den,
ye Dà Nng tir da phi.rcing cO djch

KInh giri: Thu truàng tht ca các Ca quan, dan vj, t chüc, dja phuang,
doanh nghip, tnr?mg hçc trén dja bàn thành phô Dà Näng.
TInh hInh djch COVID- 19 tai các tinh, thành ph khác dang din bin rt
phirc tap, nhiéu dja phuang lien tiêp ghi nhn các ca mac mâi trong nh&ng ngày
qua; nhàm han ché, ngän chn djch bnh xâm nhp vào thành phô và tiêp tic triên
khai mt cách chat ch, hiu qua các bin pháp phông, chông djch COVID- 19 trên
dja bàn, Chu tjch UBND thành phô yêu câu:
1. Ngithi di'rng du tAt cã các ca quan, dcm vj, t chirc, dja phrnmg, doanh
nghip, ca sâ san xuât, kinh doanh, tru&ng hçc trén dja bàn thành phô (sau day gçi
tat là ca quan, dan vj, dja phuang) chju hoàn toàn trách nhim truâc pháp lut ye
,
quân l, kiêm tra, giám sat ngi.thi, phuang tin tü các dja phuang khác, nhât là dja
phuang có djch den, ye Dà Nàng dê lam vic, cong tác, giao djch, hçc tap, hru
tth. .thuc cor quan, don vj, dja phucmg mInh dam bão chat chê theo dimg quy djnh
phOng, chông djch COVID-19. Trixing hçip dê xày ra lay nhim djch COVID-19
lien quan den ca quan, dan vj, dja phixcing mInh ti'r ngu&i và phuang tin do, mâdo
chü quan, thiêu trách nhim, không thirc hin day du các bin pháp phOng, chông
djch, khai báo không trung thirc, kjp th?i. . .s bj xem xét xü 1 trách nhim theo
quy djnh cUa pháp luat.
2. Thu tru&ng các sâ, ban, ngành, UBND các qun, huyn và các dan vj có
chüc nàng, thâm quyên quân l các ca quan, dan vj, dja phuang chju trách nhim
quán trit, triên khai và yêu câu ngithi dirng dâu các ca quan, dan vj, dja phixang
thuc pham vi quân l khãn truang to churc thijc hin nghiem tue khoãn 1 Cong
van nay; lien dâi chju trách nhim néu Co vi pham xãy ra trong các ca quan, dan
vj, dja phuang thuc pham vi qun 1.
Nhn duqc Cong van nay, yêu cAu thu tru&ng các ca quan, dun vj, dja phucing
nghiêm tue triên khai thirc hin./. j/
Noinh?ln:
- Nhu trên;
- TI' TU, TI' HDND TP (d b/c);
- Các PCT UBND TP;
- CVP, các PCVP;
-Ltru:VT,KGVX.
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