
" PRONG CII6NG NCR  

CONG HOA xA HQI CHU NGHLk VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S& .3/TB-VP Da Näng, ngàya tháng 7 näm 2021 

THÔNG BAO 
Kt 1un cüa dng chI Lê Trung Chinh - Chü tich UBND thành ph, 
Trtrôing Ban Chi dio phông, chông dlch COVJD-19 thành ph6 

ti cuc h9p Ban Chi dto ngày 05 tháng 7 nãm 2021 

Chiu ngày 05 tháng 7 nàm 2021, dng clif Lê Trung Chinh - Chü tjch UBND 
thành phô, Tnrrng Ban Chi dao Phông, chông djch COVID-19 thành phô chü trI 
cuc hçp true tuyên Ban Chi dao Phông, chông djch COVID-19 thành phô Dà 
Nng (Ban Chi do). Tham dir cuc h9p có các thành viên Ban Clii do và các diem 
câu là mt so s&, ngành, UBND các qun, huyn. 

Sau khi nghe báo cáo v tInh hinh trik khai cong tác phàng, cMng djeh 
COVIED-19 ti cac dia phixang, dan vj va kiên nghj cüa các dan vj lien quan, dông 
chi Lê Trung Chinh - Chü tjch UBND thành phô, Trtx&ng Ban Chi do két luan nhu 
sau: 

1. Ghi nhn su tfch cue cüa cac si, ban, ngành, dja phuang, dan vj trong trin 
khai các bin pháp phàng, chong dich COVID-19. Trong bôi cãnh diên biên djch 
eon rat phüc tap tal nhieu tinh, thành phô, yeu câu các ca quan, dan vj, dja phuang 
tiêp tiic các biên pháp áp diing phông, ch6ng djch dA duçic thirc hin vái tinh than 
trách nhim và tIrth chU dng cao nht; tip tiic phát buy phong trào "môi ngui 
dan là môt chin si trên m.t trân ch&ig COVID-19", không bO sot bat k' trung 
hap nào den, ye EM Nng tü dia phuang khác ma không duçc khai báo và xü I 
bin pháp can thip yté phü hçrp. 

2. TMng nh.t chü trixang tr ngày 06/7/2021, áp diing bin pháp b.t buQc cách 
ly y tê tp trung 21 ngày tir trã phi (bao gôm chi phi xét nghim SARS-CoV-2) tai 
ca sâ luru tth duçic Ban chi dao thiét 1p là ca si each ly tp trung dôi vâi tat ca 
tru&ng hçxp den, ye Dà Nãng tir dja phuong có dch. Giao Sâ Y tê chU trl, phôi hap 
vâi các dan vj lien quan tham muu dir tháo vn ban trInh lnh dao UBND thành 
phô xem xét, phé duyt dê triên khai thirc hin. 

3. Giao S Du ljch: 

a) Chü trI, pMi hap vâi S Y th, Cong an thành ph& UBND các qun, huyn 
và các dan vj lien kiêm tra, rà soát, dánh giá, yêu câu dam bão cong tác phông, 
chông djch tai  các khách san theo ding quy djnh. 

b) Chü trI, phi hop vâi S& Y M, Sâ Thông tin và Truyn thông, Si Giao 
thông 4n tãi, Cãng vçt hang không mien Truing và các dan vj lien quan thông báo 
rng rãi bin pháp ap dung theo chü truang tai khoán 2 Thông báo nay den các 
hang hang không, các dan vj vn chuyên hành khách dê thông tin ci th cho ngux?ii 
d biet, thçrc hin. 

4. Thng nMt d xu.t cüa Cong an thành ph v vic xây drng kch 
bànlphuang an theo trng m11c dQ cii the phông, chông djch COVID- 19 tai trai tam 
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giam, nha tam giü. Giao Cong an thành ph chü trl, ph& hap vâi Sâ Y t, các dan vj, dja phuang lien quan xây dirng, thông nhât và phê duyêt dé to chirc thrc hin 
dam bào the quy djnh. 

5. Thng nht t chi're xét nghim SARS-CoV-2 cho toàn b y, bác sT, ngtthi 
lao dông, dan vi cung cap dich vu lam viéc tai Beth viên Ba Nng, bênh nhãn, 
ngi.r&i nha bnh nhân dU 05 lan vâi tan suât 03 ngày/lan tir ngày phát hin ca bnh 
16634 là ngixi chàm bnh tai Bnh vin Ba Nàng. Giao S& Y tê to chrc thirc hin 
theo quy djnh. 

6. Giao Van phông UBND thành ph Phàng Kinh M chü trI, pMi hqp vói 
Phông Khoa giáo Vn xa) chü tn, phôi hçip vâi Si Y tê và các cci quan, dcm vj, dja 
phixong hen quan ra soat, tong hop cac lire hrcng tnrc tiêp thixc hien nhiêm vu tai 
tuyên dâu phông, chông djch COVJD-19 (can bt, nhán viên Trung tam Kiêm soát 
bnh tt thãnh phô, các lirc luçTng truy vet, lay mu, xét nghim, nhân vien y tê diêu 
trj bnh nhan COVID-19 nng...) dê dê xuât ho trçr. 

7. Giao Sr Y M chü trI, pMi hop vâi S& Tài chInh và các dan vj, dja phuang 
lien quan rà soát, nghiên ciru, de xuât mrc chi tiên an cho can bQ y tê diêu trj bnh 
nhân COVID- 19 nng, báo cáo các cap có thâm quyên theo dung quy djnh. 

Trên day là kt lun cüa dng clif Lê Trung Chinh - Chü tjch UBND thành 
phô, Tnra'ng Ban Chi dao, Van phông UBND thành phô thông báo de các co quan, 
dan vj, dja phucng lien quan biêt, triên khai thirc hiên./.' 

Ncinhân: 
- TTTU, Ti' HDND TP (dé báo cáo); 
- CT UBND TP, TB BCE) PCD TP (báo cáo); 
- Các PCI TJBND TP; 
- Các Ban tham mi.ru giüp vic TU, VP TU; 
- Các q4n ny, huyn üy; 
- Các thành vién BCE) PCD COVID-19 TP; 
- CVP, PCVP; 
-Ltxu:VT,KGVX. 
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