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PRONG CRÔNG DId
UBND THANH PHO DA NANG CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
VAN PHONG
Dôc Ip - Tr do - Hnh phác
S: 1IqO/T-VP

Dà Nng, ngàyOtháng .9 nãrn 2021

THÔNG BAO
Ket Iun cua dong chi Le Trung Chinh - Chu t!ch UBND thanh pho,
Tru'ô'ng ban Ban Chi do phông, chng djch COVID-19 thành ph
ti cuc h9p Ban Chi dio ngãy 06 tháng 9 nãm 2021
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Chiu ngày 06 tháng 9 nàm 2021, ding chI Lê Trung Chinh, Chü tjch
UBND thânh phô, Tnr&ng ban Ban Chi do Phông, chông djch COVID-19
thành phô chü trI cuc h9p trirc tuyên Ban Chi do Phông, chong djch COVID19 thành phô Dà Nàng (Ban Chi do). Tharn dir cuc h9p có dông chI Nguyn
Van Quáng, Uy viën BCH Trung uung Dâng, BI thu Thành üy, dông chI Lucmg
Nguy&i Minh Triêt, Uy viên dy khuyêt BCH Trung uang Dãng, Phó BI thu
Thung trirc Thành üy, Chu tch HDND thành phô, các thành viên Ban Chi do
và các diem cau là mOt so si, ngành và UBND các qun, huyn.
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Sau khi nghe báo cáo v tInh hInh trin khai cong tác phông, chng dch
COVID-19 ti các dja phuang, dan vj; kiên nghj cüa các dan vj lien quan;
kiên phát biêu cüa lãnh dio Thành üy, Chü tjch UBND thành phô, Trung Ban
Chi do Lê Trung Chinh két Iun nhu sau:
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1. Các s, ban, ngành, doàn th, UBND các qun, huyn, phung, xâ phái
quán trit và nãm v&ng các chü truang, ni dung phông, chông djch cüa ChInh
phii, Thu tuâng Chmnh phü, các B, ngành Trung uang và thành phô Dà Nng dé
chi do, to chtrc triên khai thirc hin xuyên suôt, sâu sat và có hiu qua ye cong
tác phông, chông djch trên tInh lTnh virc vã dja bàn quán 1.
2. V viêc trin khai cp Giy di dung QRCode cho nh&ng trtthng hçp
duqc phép ra ngoài, tham gia giao thông theo quy djnh tai Quyêt djnh sO
2905/QD-UBND ngày 03/9/2021 cüa Chü tjch UBND thành phô ye viéc tiêp tic
áp ding các bin pháp cap bach dê phông, chông djch COVID- 19 theo Chi thj
sO 05/CT-UBND ngày 30/7/202 1 (Quyêt djnh so 2905/QD-IJBN1J):
a) Si Thông tin và Truyn thông tip tiic nâng cp, hoãn thin tTng diing
cap Giây di du&ng QRCode, kiem tra, kjp thi khàc phtc, giâi quyét các vuó'ng
mac, khó khän trong vic scr dung llng diing theo phàn ánh cüa các ca quan, dan
vj, dja phuang và ngl.r&i dan, nghién ciru them phân ni dung tiéng nixOc ngoài
d thuân tin cho dOi tuçing là ngi.thi nisOc ngoài sinh sOng, hoc tap, lam viêc
trên dja bàn thành phô.
b) Các sâ, ban, ngành, UBND qun, huyên, phtthng, xã và các ca quan
quan có thâm quyên phê duyt, cap Giây di du&ng QRCode chju trách nhim
trong vic rà soát, tiép nhn dàng k, phe duyt, cap và quân l, giám sat de nghi
và viêc thuc hién cüa các dan vj, cá nhán; không dixçic dê xáy ra tInh trng
không quãn I duçxc vic cap và sCr dung Giây di ththng.
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2
c) UBND các qu.n, huyn chi do UBND các phu&ng, xã huy dng, b
sung 1irc 1ung cho Ban diêu hành khu dan cu, thôn, to dan phô dê kiêrn tra,
kiém soát chit chë vic sü ding Giây di di.rg ngay t?i chôt ra, vào khu dan Cu;
dông thi kiém tra luu dng ti khu dan ci.i, phát hin dê nghj xfr ! nghiêm các
truông hçip vi phm.
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d) Cong an thành pM chi dao các 1c hrcing chirc näng trirc thuc thung
xuyên tuân tra, kiêm tra, xir 12 nghiem các hành vi ra dithng, tham gia giao
thông không dung quy djrih, hang ngày thông ké các hành vi vi phm quy djnh
cap, sü dicing Giây di dir&ng QRCode, báo cáo cho Ban Chi dao thành phô; dông
th&i, cOng khai, thông tin clj the ye các vi phm dé gop phân nâng cao thjrc t1r
giác chap hãnh quy djnh cüa các to chic, cá nhân.
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3. V cong tác phông, cMng djch ti dim nóng phithng Tam Thuân, quân
Thanh Khé và c sâ cách ly tp trung tai Khu nha & cOng nhân Khu cong nghiêp
Hôa Cam, qunCâm L: Phân cOng dông chI Phó Chü tich UBND thành phô
Ngô Thj Kim Yen trirc tiêp chi do, diêu hành, xir I các ni dung:
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a) Khn truang có bin pháp xi.'r 1 di'rt dim chui lay nhim, không d tInh
trng kéo dài phát sinh nhiêu ca bnh ti khu virc diem nóng phu&ng Tam
Thuân, quân Thanh Khe.

02

1

17

:4

4:

49

-H

oc

b) Giao Sà Y t có báo cáo cii th&
- V vic th chirc các doân dã di ki&n tra, th&i gian kim tra, ngithi chiu
trách nhim kiêm tra, biên ban kiêm tra ye vic thirc hin cong tác cách ly y tê
tp trung tai Khu nhà & cOng nhân Khu cOng nghip Hôa Cam trong th&i gian
qua; báo cáo rô trách nhim cüa doàn kiêm tra có hay không trong vic de xãy ra
các ca nhiêm sau khi hoán thành each ly tp trung tai day.
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- Chju trách nhim v d xut tip tiic áp ding th&i gian thirc hin cách ly
tp trung và th&i gian tlr each ly theo däi sue khOe t?i nba dôi vOi các tri.räng hçip
dã hoàn thành cách ly ti Khu nhà & cong nhân Khu cong nghip Hôa Cam.
c) UBND qun Cm L: Co Báo cáo cli th v trách nhim thirc hin cong
tác to ch&c, quân 1, giám sat vic cách ly y té tp trung; trách nhiêm giám sat
các diêu kin và vic tuân thu tr cách ly theo dOi sirc khôe ti nhà sau khi dã
hoàn thành cách ly tp trung tai Khu nhà a cOng nhan Khu cOng nghip Hôa
Cam.
Báo cáo bang van ban các ni dung trên, gui Thu&ng trirc Thành üy,
UBND thành phô, Ban Chi dao trong ngày 07/9/2021.
4. S& Y t chü tn, pMi hçip các ca quan lien vâ UBND các qu.n, huyn:
a) Báo dam an toàn tuyt di cong tác xét nghim SARS-CoV-2 theo K
hoach so 159/KH-UBND ngày 05/9/2 021 cüa UBND thãnh phô và Chién h.rçic
tiêm chüng vàc xin phông COVID-19. To chüc xét nghim cho các hrc luvng
1y rnu xét nghim, tiêm chüng truóc khi lam nhim vii.
b) D nghj Bô Y t sam Co hu&ng dn v vic di 1ai, sinh ho?t cüa nhung
ngu&i dã hoàn thành 2 müi vàc xin phOng COVID- 19 d t1r do dixa ra các giái
pháp phông, chOng djch phü hqp.
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5. Sâ Cong Thxang chü trI, ph& hcip vâi UBND qun Hâi Châu và các cci
quan, dcm vi lien quan kiêm tra, rà soát, dé xuât phuang an to chüc 1.i hot dng
t?i chgdâu môi HôaCtthng,báo cáo trirc tiêp dông chI Phó Chü tjch Thi?ing
trrc UBND thành phô Ho KS' Minh xem xét, chi dao.
6. Sâ K hoch và Dâu tu chü trI, phM hcip vii các co quan, dja phixcrng
lien quan rà soát, chü dng xây drng kê hoch phic hôi kinh tê - xã hi cüa
thành phô trong trng thai bInh thung m6i, báo cáo lãnh do thãnh phô chi do.
7. UBND các qun, huyn:
a) Tp trung quán iS' ch.t chê, trin khai các bin pháp phông, chng djch
phü hçip, hiu qua ti các khu virc phong tOa, co si each ly tp trung; trong do
kru vic chia nhô khu virc dê giám sat tot và hn chê tôi da vic bô trI cách ly
chung các Fl eli và Fl mâi.
b) Dam bâo cci s 4t chat và các diéu kin lien quan khác phic viii ti dja
diem tiêrn chüng väc xin phông COVID- 19; urn tuyt dôi ye van dé giân each
phü hçTp v&i diêu kin thi tiêt cho nguii dan trithc khi vào tiêm chüng.
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c) Chi do UBNID các phung, xà kim tra, rà soát vic chrc trin khai
và thirc hin các chInh sách ho trg cüa Trung uong và thành phô den tlrng h
dan trên dja bàn quán iS'; tong hçp, báo cáo qua S& Lao dng — Thwng binh và
Xã hi dê tong hqp báo cáo Ban chi do.
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Trên day là kt lun cüa dông chI Lê Trung Chinh - Chü tjch UBND thành
phô, Tru'&ng Ban Chi dto, Van phOng UBND thành phô thông báo dê các cc
quan, dcm v, dja phi.rcing lien quan biêt, triên khai thrc hin./.,7 -
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- TTTU, Ti' HDND TP (dé báo cáo);
- CT UBND TP, TB BCD PCD TP (báo cáo);
- Các PCI UBND TP;
- Các Ban tham mtru giüp vic TU, VP TU;
- Các qun üy, huyn Ciy;
- Các thành viên BCD PCD COVID-19 TP;
- CVP, PCVP;
- Li.ru: VT, KGVX.
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