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V/v Tang cixOng trin khai 
cong tác phOng, chong dch 

Covid-19 trong tInh hInh imii. 

CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
Dc Ip  - Tr do - H*nh ph tic 

Ba Rfa - Vibig Tàu, ngày 0 tháng— nàm 2020 

HOA TOC 
KInh giri: 

- Thu trung eác So', ban ngânh; 
- ChU tch UBND các huyn, thj xã, thành phô. 

Dng kInh go'i: Oy ban MTTQ VN tmnh và các l-1i, doàn the chInh trj-xä hi tinh. 

Tnro'c din bin ngày càng tro' nên phtrc tp cüa djch bnh Covid-19 ti 
thành phô Dâ Näng và trén toàn quôc; trén tinh than chi do cüa Thu tuâng ChInh 
phü ti Thông báo so 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 và tai  cuc hçp trirc tuyên 
Thung true ChInh phü ngày 29/7/2020 ye phOng chông djch bnh Covid-19; 
tiêp theo Thông báo so 499/TB-UBND ngày 28/7/2020 cüa Van phOng Uy ban 
nhân dan tinh, Uy ban nhân dan tinh yêu câu: 

1. Cãh thng chInh tr, toàn dáng, toàn quân, toàn dan Ba Rja — Vüng Thu 
phãi luôn dê cao cành giác, tuyt dôi không dt.rçic chü quan, la là, tiêp tiic quán 
triét tinh than "bão v tot nhât sü'c khOe, tInh mLng cüa mInh và mci ngtrôi"; 
phát huy hiu qua 4 ti chô bão dam hiu qua cong tác phông, chông djch. 

- Tiêp t1c thçrc hin nghiêrn các chi do cüa Thu tu&ng ChInh phi, B, 
ngành Trung uo'ng, Tinh üy và UBND tinh ye phOng, chông djch; dê cao trách 
nhirn ngixo'i dt'rng dâu cap üy, chInh quyên. 

2. Thu truâng các So', ban, ngành, doàn the tinh, Chü tjch UBND các 
huyn, thj xã, thành phô: 

- Thông báo ngay cho can bO,  cong chuc, viên chuc, ngui lao dng va 
nhân dan trên dia bàn tinh: 

+ Không den thành phô Dà Nng và nhü'ng vüng có djch trong tho'i diem 
nay; dOng tho'i kiêm soát cht ch viêc can bô, cong chü'c, viên chrc, ngu'o'i lao 
dng di ra ngoãi tinh nh.t là den nhQ'ng da phu'o'ng có nguy ca lay nhiêmcao. 

+ Dôi vo'i các truè'ng hçp dA den các dja diem theo Thông báo khân so 18 
cüa B Y tê (kern theo) tro' ye trên dja bàn tinh phâi thirc hin ngay vic khai báo 
y tê và t1r theo dOi sirc khOe, khi có triu chirng bat thixng nhu: sot, ho, khó tho'... 
can thông báo ngay ca so' y tê hoc thông báo cho Trung tarn y te dir phông tinh 
theo sO din thoi dtrô'ng day nOng 02543.731.282 hoc 0962515577 dêdt.rçic 
tu van, each ly, diêu trj và xét nghirn Covid-19 theo quy djnh cüa B Y tê. Các 
truo'ng hçp không thixc hin khai báo y tê hoc k.hai báo y tê không trung thirc sê 
phãi chju trách nhim truOc pháp lu.t. 



+ Di vôi các tru'ông hqp trâ v tü thânh pM Dâ Nng tü' ngày 01/7/2020 
và nhQ'ng dja diem có djch phãi thirc hin cách ly, theo dOi sirc khôe ti nhà (neu 
là can b, cong chirc, viên chüc, ngiri lao dng thirc hin lam vic ti nhà bang 
hinh thrc phi hçip). 

- Rà soát các sir kiin van hóa-thê thao, hi thão, hi nghj tp trung dông 
ngui cüa ngành, da phwmg mInh dir kiên to chtrc trong tháng 8, can ctr tInh 
hInh thirc tê báo cáo dé xuât Thuàng trrc UBND tinh xem xét, quyêt djnh vic 
tiêp tVc  hay tarn ngrng dé dam báo an toàn. 

3.SâYtê: 
- ChO dng theo dôi sat thông tin, din biên tmnh hlnh djch bnh dé có các 

bin pháp phông, chông djch kjp thi, hiu qua. 
- Tiêp tic phOi hçp voi các Si, ngành, don vi, da phi.rong lien quan hu&ig 

dan, giárn sat viêc thrc hiên cách ly, lay rnu xét nghim các tru6ng hcp nh.p 
cãnh vào tinh Ba Rja — VQng Tàu. 

- Chi do các bnh vin, trung tarn y tê nâng cao thirc phông chông djch 
bnh, thirc hin nghiêrn tüc, cht chê quy trInh phân loi, phân luOng, khárn sang 
19c và cách ly, diêu trj kjp thii cho các trung hccpnghi nhiêrn Covid-19, kbông 
de lay nhirn trong các ca s y tê; dông thai yêu cãu các cci sâ y tê tt.r nhân chü 
dng thirc hin dày dU các bin pháp phông chông Covid-19, khOng dê lay nhiêm 
chéo trong cong dông. 

- Khân trl.rGng có kjch bàn chi tiêt triên khai bnh vin diêu trj Covid-19 
trên c s sü diing Trung tam Y tê huyn Long Diên; báo cáo Thumg trçrc 
UBND tinh và Th.thng trçrc Tinh üy. 

4. Si Giáo duc và Dào tao: 
- Tiêp tVc  c.p nht kp thai thông tin ciia B, ngành Trung uong; chü dng 

phôi hçrp vi ngành y té và các dja phi.rcvng xây dirng phung an 1rng phó djch 
bnh Covid-19, dam bão to chirc tot kS'  thi tot nghip Trung h9c phô thông näm 
2020 trên dja bàn tinh. 

- Dôi vi các ló'p bOi thrOng, can cr tInh hInh thixc tê dê xem xét vic tiêp 
tuc triên khai hay tam ngi.rng; thrc hin ngay các bin pháp phông chông djch 
bnh Covid-9 dôi vi các lap dang hot dng. 

5.SiDuljch: 
- Khân truong phôi hçp vai Sâ Y tê, các dja phiiong tiêp tVc  vn dng chü 

cc sa lixu trii tham gia thirc hin cc sO cách ly y tê tp trung có trâ phi; dé xuât 
mOe giá phü hcxp. 

6. B Chi buy Quân sçr tinh: 
- Chi dao  Ban Chi huy Quân str dja phu'ang pMi hçp chat chê vOl Cong an 

dja phucmg tang cuOng cong tác giám sat, bäo v an ninh, an toàn trên dja bàn, 
khu vi.rc. 

- Khân trnang phOi hçp vOi SO Y t& các dja phuGng khão sat them dja 
diem mOi lam khucách ly y tê tQ.p trung không thu phi cüa tinh; yëu cu da dim 
cosOc chOa iOn dê Ong phó tInh huOng xâu (sO lung nguOi nghi nhim tang dt 
biên). 
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7. Cong an tinh: 
- Chi do co quan Cong an dja phuang quán 1' cht cong tác tni trü, tm 

yang Va CU trü trên dja bàn. Tang cithng kiêm tra, rà soát, xr l ngui nithc ngoài 
den Cu trü, tm trii bat hqp pháp trén dja bàn tinh. Quãn l' chat Chê ngui nixOc 
ngoài duC phép lam vic, h.ru trü tai dja phuang, dc bit là CáC C SCY San XUât 
kinh doanh, truông hoc, khách smn. 

- Lp danh sách tat ca các truô'ng hçip nh.p cãnh trái phép itru tnl, cu tri tai 
dja phu'ang dira vào Cac Co sâ each ly tp trung theo quy djnh. 

- Phôi hçp vri Si Du ljch, UBND các huyn, thj xã, thành phô tang cuO'ng 
kiêm tra, kiêm soát chat chê khách du ljch ntrc ngoài không qua các tour, tuyên, 
không dàng k2. 

- Phôi hcip vi Sâ Thông tin và Truyên thông xCr 1 nghiêm CaC trithng hçip 
dua thông tin khOng diing, sai si,r tht ye tInh hInh djch Covid- 19 gay hoang mang 
trong du lu.n. 

8. Sâ Thông tin và Truyên thông, các co quan Báo, Dài, UBND các huyn, 
thj xa, thành phô day mtnh cong tac thông tin tuyên truyên rng râi trên CáC 
phuong tin thông tin dai  chñng dé ngui dan duçic biêt, nâng cao thüc trách 
nhirn trong phông, chông djch Covid-19. 

9. Ban Chi dao  phOng, chông djch bnh Covid-19 CaC huyn, thj xa, thành 
phô: 

- Tiêp tVc  tuyên truyên dê nhân dan không ducic chü quan, thirc hin dung 
và dày dU CáC quy djnh ye phông, chông djch bnh; vn dng nhãn dan thông báo 
kjp thi cho,chInh quyên da phuong cac truông hcTp nhp cánh trái phép trong 
cong dông dê có bin pháp xir 1 kjp th?i. 

- Chi do UBND CáC xã, phung, thj trân phôi hçp v&i Trung tam Y tê các 
huyn, thj xâ, thành phô và các Trm Y tê khãn trucrng rà soát, närn bat cv the 
tInh hmnh, l.p danh sách ngui dan dã den các dja diem theo thông báo khân so 18 
cüa B Y tê, dc bit là các CO quan, doanh nghip, trung h9c tO chirc các doàn 
tham quan, du ljch trong djp h9c sinh nghi he. Trên ca si do triên khai ngay các 
bin pháp cách ly, kiem tra, xét nghim theo quy djnh. 

10. De nghj Uy ban MTTQVN tinh và các Hi, doàn the chInh trj-xâ hi 
tinh tiep tVC  vào cuc manh  me, cüng vói chInh quyen tuyên truyên, 4n dng 
den tirng dja bàn dan cu yà cac tang lOp nhân dan trong tInh nâng cao thOc tir 
bào v mInh, bão v cong dông, nêu cao tinh than doàn kêt, tIch cçrc tham gia 
phOng chOng djch, quyêt tarn ngãn chtn dch Covid-19 thành cOng trong thi gian 
tOi.I. 

No'i n/ian: 
- Nhu trén; 
- TTr TU; TTr.HDND tinh (b/c); 
- CIiCi tjcli, các PCT UBND tinli; 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy; 
- CVP UBND tinh; 
- Liru VT-VX3 

 

 

.TrnVänTuân 
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THÔNG BAO KHAN sO 18 CUA BQ y  TE 

d ngh nhfrng ngu*i dã dn nhü'ng da diem sau: 
aNng: 

1. Ca phê Doll House, s 1 Nguyn Van Thoai, Bäc M9 Phü, San Trà vào: 
- 9h30-1 lh ngày 12/7/2020; 

- 7h30-8h30 ngày 13/7/2020; 
- 15h-16h30ngày 14/7/2020. 
2. Khách sn HuS'nh  Gia Ngu, s 169 du'ng Nguyn Van Thoi, qun San Trà ngày 
12-13/7/2020. 

3. Quán Co Xanh, bãi bin M5 Khê tr 18h-20h ngày 12/7/2020. 
4. Quán ROM food & drink, s 114 Nguyn Van Thoti, qun San Trà tir 21 h-23h ngày 
12-13/7/2020. 

5. Ba Na Hill, xä Hôa Ninh, huyn Hôa Vang ngày 13/7/2020. 
6. OQ Lounge Pub DnD, s 18 Bach Ding, Thtch Thang, Hâi Châu t?x 21 h-00h30 ngãy 
13/7/2020. 

7. Kern ba cô Van, Cho Bc M9 An, NgU Hãnh Son t1r 13h-15h ngây 14/7/2020. 
8. Mining Book Coffee, 54 Ha Van TInh, Hoà Khánh Narn, Lien Chiêu chiêu ngày 17-
18/7/2020 và ngày 22-23/7/2020. 
9. Cong Ty Tnhh Kane-M Dà Nng, dithng s 2, Hoà Khánh B.c, Lien Chiu tir ngày 
17-22/7/2020 và sang ngày 27/7/2020. 
10. Big C Dà Nng, 257 Hing Vuang, Khu thtxang Mi Thanh Khê ngày 18/7/2020 
và chiu ngày 26/7/2020. 
11. Nhà th An Ngãi Dông, du'ng Au Ca, Hoá Lien, Hôa Vang chiu ngày 19/7/2020. 
12. Chg MOi, 212 Hoàng Diu, Nam Disang, Hái Châu tl ngày 20-22/7/2020. 

10. Quán chay Tam Phiic, s 132 Quang Trung, Thich Thang, Hal Châu ngày 24-
26/7/2020. 

13. Quán 142 dung Quang Trung, Thch Thang, Hãi Châu ngày 24-26/7/2020. 
14. Quán mS' Quãng Tüy Loan di.thng Quang Trung, Thach Thang, Hâi Châu ngày 24-
26/7/2020. 

15. Ct.ra hang gi.t là, so 95 Hâi Phông, Hãi Châu ngày 24-26/7/2020. 
16. Siêu thj Vinmart, s 114 Quang Trung, Thch Thang, Hâi Châu ti 25/7/2020. 
17. Chuyn xe khách tr TP. Dã Ning dn TP. Buôn Ma Thut, nhà xe Quc Trung 

(tuyn Thanh Hóa - Dk Lâk), xut phát tir TP. Dà Nng lüc 1 9h00 ngây 26/7/2020 và 
dn Bn xe Lien tinh Dk LAk lüc 10h00 ngày 27/7/2020. 
II. Quáng Nam: 

1. Bánh ml Phucing, 2B Phan Chu Trinh, Cm Chãu, Hôi An chiu 14/7/2020. 
2. Hoi An Silk Marina Resort & Spa, s 74 &thng 18 Tháng 8, Phthng Minh An, Hi 
An ngày 24/7/2020 dn 14h chiêu 25/7/2020. 



i An ngây 24/7/2020 den 14h chiCu 25/7/2020. 

n bay Dà Nang - Ha Ni, s hiu VN166 và VN168 ngày 15/7/2020. 
izza Al Fresco's, S6 106 Trn Thai Tong, Djch Vçng Hu, Cu Gi.y tf.r ngày 16- 

22/7/2020. 
3. Nhà thu6c Nam Xuân, s6 274 M Tn Thuvng, M TrI, Narn 'là' LiCrn, ngày 
24/7/2020. 
4. Phông khám Thai Ha, ngö 178 ph6 Thai H, D6ng Da sang 28/7/2020. 
IV. TP. H6 ChI Minh: 
1. Bnh vin Triu An, 425 Kinh Dung Vu'cing, An Lc, BInh Tan tü 21h-22h ngày 
2 1/7/2020. 
2. Bnh vin Qu6c t City, S6 3 Du'äng S6 17A, BInh 'l'rj DOng B, RInh Tan tü' l0h 
ngày 2 1 /7/2020 dn ngày 22/7/2020. 
3. Khách sn Thanh Danh 2, s6 104 - 110 Dithng Châu Van Liêm, Phithng 11, Qutn 
5 chiu 2 1/7/2020 và sang 22/7/2020. 
4. AEON MALL BInh Tan, s6 1 Dung So 1 7A, Bmnh Tn Dông B, Bmnh Tan ta ngáy 
22-26/7/2020. 

D nghj nh&ng nguài dâ dn nhCrng dja dim trén: 

- Lien h ngay vói ca quan y t gn nht d &rçic tu vn h trçi; 
- G9i din dn các dtrmg day nóng: 1900.9095 (B Y th), hoc 0905.108.844 (Trung 
tam Kim soát Bênh tt Thânh ph6 Dà Nng), hoc 09 14.085.388 (Trung tam Kim 

soát bnh tt tinh Quâng Nam), hoc 0969.082.115/0949.396.115 (Trung tam Kim 
soát beth tt Thành ph6 Ha Ni), hoc 0869.577.133 (Trung tam Kim soát bnh tt 
TP. H6 ChI Minh) cung cp s6 din thoi nhtThg ngi.thi dâ tip xüc gn vói mInh; 
- Thic hiên cách ly tai nba; 

- Khai báo y t trrc tuyn t?i https://tokhaiyte.vn  ho.c tâi irng ding NCOVI ta ctja 
chi https://ncovi.vn  và thtthng xuyên cp nht tInh trng sue khoê./. 
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