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S& JIRA/TB-\Tp

Dà Nang, ngày 10 tháng 9 nãm 2021

THÔNG BAO
Kt 1un cüa dng chI Lê Trung Chinh - Chü tich UBND thãnh ph,
Tru&ng ban Ban Chi dio phông, chông dch COVID-19 thành phô
tii cuc hQp Ban Chi do ngày 09 tháng 9 nàm 2021
Chiu ngày 09 tháng 9 näm 2021, dng chI Lé Trung Chinh, Chü tjch
UBND thành phô, Trn&ng ban Ban Chi dao Phông, chông djch COVID-19
thành phô thu trI cuOc h9p trirc tuyên Ban Chi dao Phông, chông djch COVID19 thành phô Dà Nàng (Ban Chi do). Tham dir cuc h9p có dông chI Lixang
Nguyen Minh Triêt, Uy vién d khuyêt BCH Trung uong Dâng, Phó BI thu
Thuông trirc Thành üy, Chü tch HDND thành phô; cáo thành viên Ban Chi dao
và các diem câu là mt so sâ, ngành và UBND cáo qu.n, huyên.
Sau khi nghe báo cáo v tInh hlnh trin khai cong tác phông, chng dich
COVID-19 tai cáo dja phuong, dn vj; kiên nghj cüa các &xn vj lien quan;
kiên phát biêu cüa länh dao Thãnh üy, Chü tjch UBND thành phô, Tnr&ng Ban
Chi do Lé Trung Chinh két lun nhu sau:
1. Chü tch UBND các qun, huyên:
a) Chi dao UBND cáo xã, phithng quán trit dy di:i, sâu s.c miic tiêu,
nhim vii, giài pháp phOng, chông djch bnh COVID-19 theo dCrng phuong
châm lay xâ, phuàng là "pháo dâi", ngithi dan là "chiên s5", trung tam, chü th
trong phông, chông djch. Các phi.x&ng, xâ thirc hin trit dê cáo nhim vli, giài
pháp ma ChInh phu, Thu tuóng Chmnh phü dà quán trit, do là: 1) Thirc hin
nghiêm ngt cáo quydnh ye giân cách, each ly, "ai & dâu a day"; 2) Báo dam an
sinh xâ hi, không dê ngu'ôi dan thiêu an, thiêu mac; 3) Báo dam moi nguYi dan
ducc tiêp cn các djch viii y té ttr sam, ti'r xa, ngay tai xã, phung, khi nguôi dan
có yêu câu phái dáp üng kp thi; 4) Bâo dam an ninh trt tsr, antoàn xâ hi, an
dan trên dja bàn; 5) Tuyên truyên, vn dng dê dan biêt, dan hiêu, dan tin, dan
theo và dan lam, cüng vai h thông chInE trl tham gia phông, chông dch tIch
circ, hiu qua.
b) Rà soát, danE giá lai nh&ng khu vrc nguy co cao dã tháo do phong tóa
dé triên khai cáo bin pháp phông, chông djch phu hqp. Riêng huyn Hôa Vang
tiêp titc theo dôi, dieu tra djch t that k tmông hcp tài xê cüa Cong ty TNHH
TM Men Hóa duong tInh vâi COVID- 1 9dê có bin pháp quyêt lit, kjp th&i dp
djch, không de lay nhiêm them ra cong dông.
c) Kim tra, quán l chat cáo khu each ly y t tp trung; quân 1 chat ch,
lay miu xét nghim ngithi hoàn thành each ly y tê tp trung ye theo döi sue khoê
ti nhâ, nai km trü theo dung quy djnh; kiem tra, giám sat nghiêm cáo bin pháp
phông, chOng djch ti các khu chung cu, kit, hem.
d) Chi dao UBND cáo phu&ng, xä tuyên truyn, quán trit cho thôn, t dan
phô, Ban diêu hành thôn, tO dan phô ye vio thirc hin COng van 5433/UBND-
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KT Va Quy& djnh 2903/QD-UBND cüa UBND thânh ph, giài thIch rö cho
ng.thi dan ye các chê d, chInh sách ducic hu&ng theo quy djnh.
2. SYt:
a) Khn trwmg tham mru UBND thânh phé trin khai Cong din
1356/CD-BYT ngày 8/9/202 1 cüa B Y té.
b) PMi hgp UBND cac qun, huyn rct kinh nghim v vic thông báo thi
gian ngithi dan di tiêm vAc xin không bâo darn, gay tp trung dông ngui nhu dà
xãy ra tai qun Ngü Hành San; dâynhanh tiên d tiêrn väc xin nhi.rng phâi bâo
dam an toàn tuyt dôi; bô trI các diem tiêrn thun tin cho nguài dan, dam bâo
chat 1uçg, hiu qua trong vic tiêm vac xin.
3. Ban Quàn l Khu Cong ngh cao và các khu cOng nghip thành pM rà
soát trách nhim cong tác quãn 1 nhà ni.róc cüa Ban dôi vâi Cong ty TNHH TM
Men Hóa; kiêm tra hoat dng san xuât kinh doanh gàn vi cOng tác phông,
cMng dch cUa Cong ty TN]IllI TM Men Hóa, báo cáo Chü tjch UBND thành
phé chi dao. Triiic mat, xem xét tam d&ng hoat dng cOng ty nay dê triên khai
phông, chông djch tai cong ty.
4. TMng nht vi d xut cüa Sâ Ngoi vi v xr l ngithi nrnc ngoài lang
thang. Giao S& Ngoi vii chü trI, phôi hcip vâi Si LD-TB&XH di.ra ngi.rô'i nuó'c
ngoài vào ca s& tr giüp xã hi thành phô trong th&i gian giãn cách xa hi; dng
thai thông báo cho ca quan lãnh sr, phôi hp vói Cong an thành phô thông nhât
phuong an h tr xuât canE ye nuó'c theo quy dinh.
5. Vê phông, chông Bão Conson:
a) Các qun, huyn, phi.thng, xã cho phép nguYi dan dwc tin hành xay
dirng, sira chüa, gia cô các cong trInh nhà a dan sinh dang xây dirng dö dang;
tao diu kin cho nguäi dan duc ra ngoài mua v3t 1iu, diing C11. . . dê chèn,
cMng nhà tha, duc den co quan, don vj dê phông, chông bäo theo quy djnh;
tao diéu kin các ca hang 4t 1iu xây dimg, din, nuâc.. .trên dja bàn duqc
hoat dng dê phc vii phông, chông bâo.
b) Sä Nông nghip và Phát trin nông thôn chü trI, pMi hçp v6i S& Y th
hithng dn cOng tác phông, chông djch khi ngithi dan và tàu thuyên vào tránh trü
bão tai Au thuyên Tho Quang.
Tren day là k& 1un cüa dông chI Lê Trung Chinh - Chü tjch UBND thành
phô, Tru&ng Ban Chi dao, Van phông UBND thânh phô thông báo dé các co
quan, dan vj, da phucmg lien quan biet, triên khai thrc hin./.,i
No'inithn:
KT.
VANP •NG

- TTTU, TT }IDND TP (dé báo cáo);
- CT UBND TP, TB BCD PCD TP (báo cáo);
- Các PCT UBND TP;
- Các Ban thain rnixu giüp vic TU, VP TU;
- Các qun Ciy, huyn üy;
- Các thành viên BCD PCD COVID-19 TP;
- CVP, PCVP;
- Luu: VT, KGVX.

P:C
/.7'AN PHON

VAN ONG

° UYBAN
\ \cNHAN DA

Phañ Van So'n

