
"PHONG OII6NG DCH 

UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO BA NANG 

CONG HOA xA HQI CHJ NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tn do - Hnh phüc  

Dà Nng, ngày . °thang 1—nám 2020 S& '199/UBND-KSTT  
V/v tip tiic trin khai Cong tác 
phãng, chông djch COVID-19 

trong tInh hlnh mri. 

KInh gui: Các ccy quan thành viên Ban Chi dao 
chông djch Covid-19 thành phô Dà Nng 

Thirc hin Thông báo s 262/TB-VPCP ngày 29 tháng 7 nm 2020 cia 
Van phông ChInh phü thông báo kêt 1un cüa Thu tuàng ChInh phüNguyên 
Xuân Ph'cic ti cuc hçp cüa Thuing trirc Chmnh phü ye phông, chông djch 
COVID-19; can cr tInh hInh thirc tê din biên djch trên dja bàn thành phô Dà 
Näng, Chü tjch UBND thành phô Dà Nng Co kiên chi dao  nhu sau: 

1. Djch bênh COVID- 19 dang din bin rt phe tap, da nhiêu ngày lien 
xuât hin các ca nhiêm trong cong dông, chua xác djnh diçic nguôn lay, do v.y 
dênghj các Ca quan, dan vj, các da phiwng dê cao trách nhim, huy dng cà h 
thông chInh trj vào cuc, thirc hin khân trixang và nhanh chóng các van bàn chi 
do cüa B ChInh trj, Ban BI this, ChInh phü, Thu tisâng ChInh phü, UBND 
thành phô Ba Nng ye phOng, chông djch, tuyt dôi không icr là, chü quan, 
không dê dch bnh büng phát, bào v t& nhât tInh mng và sirc khOe ci:ia nhân 
dan. 

2. Các Sâ: Thông tin và Truyn thông, Y t, Dài Phát thanh và Truyên 
hInh Ba Näng, Báo Ba Nàng, Cong Thông tin din tfr thành phô và các co quan 
thông tan báo chI, UBND các qun, huyn day m?nh  thông tin, tuyên truyên ye 
tInh hInh din biên dch bnh, các bin pháp phOng, chông djch và khuyên cáo 
ngithi dan dê cao cánh giác, chü dng và tr giác thirc hin các bin pháp phông, 
chông djch nhu deo khâu trang, rüa tay thu6ng xuyên bang xà phông, dung djch 
sat khuân, không tp trung dông ngisi ti ncii cong cong... 

3. Dnghj S&Yt& 

a) Chu trI ph& hçip vói các co' quan, dan vj lien quan tip tiic tang cng 
can bô, phuang tiên, cong cu, sinh phâm, vat tu phuc vu thuc hien xet nghiêrn 
trén din rng; tang toe truy vet nguôn lay, phát hin nhanh nhât các ca nhiêm 
trong cong dông; each ly kjp thi các trung hp có nguy Co. Phôi hp vâi Quân 
khu V khân trixo'ng tO chi'rc hiu qua, quail l chat chê vic each ly các tru'äng 
hçp thuc din phái cách ly tai  thành phô Ba Nng. 

b) Khn truang rà soát, dir báo nhu cu xét nghim, pMi hçip vó'i các Co 
quan lien quan, to chuc chi do mua sm phuang tin, cOng ci, sinh phArn, 4t 
tis dáp üng yêu câu xét nghim; sm có van bàn báo cáo Chü tjch UBND thành 
phô quyét dh. 
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c) Tham mixu, báo cáo UBND thành pM phucmg an dé nghj các dja 
phixo'ng: tinh Quàng Nam, Thüa Thiên Hu h trq nàng lirc diêu trj bnh nhân i 
thành phô Dà Nng. 

4. Giao S& Giáo dic và Dào t.o có phuong an th chirc t& k' thi tM nghip 
phô thông trung h9c báo dam an toàn, báo cáo Chi:i tjch UBND thãnh phô theo 
di'ing quy djnh. 

5. Tm dirng vic tip nhn trirc tip M so yêu cu giái quy& th: tiic hành 
chInh cüa các to chüc, Ca nhân và doanh nghipti B ph.n Tiêp nhan  và trá kêt 
qua t.p trung Trung tam Hành chInh thãnh phô, B ph.n Tiêp nh.n va trã kêt 
qua thu tçic hành chinh các qu.n, huyn, phu&ng, x ké t1r 13 gi 00 ngày 30 
tháng 7 nàm 2020 cho den khi có thông báo mOi. 

Khuyn khIch các t chirc, Ca nhan, doanh nghip sr dung các djch vi 
cong trrc tuyên (ti dja chi https://dichvucong.danang.gov.vn) dé thirc hin thu 
tc hành chInh trên môi trwing mng; si'r diing djch vçi buu chInh cong trong 
vic gui ho so và nhn kêt qua thu t1ic hành chInh. Trong tru&ng hçp cap thiêt, 
to chuc, cá nhân, döa nghip lien h trirc tiêp co quan, don v lien quan dê 
thrçc xem xét, giài quyêt ho so theo dung quy djith. 

Yêu cu Thu tnr&ng các sâ, ban, ngành và Chü tjch UBND qun, huyn, 
phu?mg, x: 

a) Thông báo cong khai si din thoai cüa ThU tru&ng Co quan, don vj và 
cOng chüc, viên chüc dugc phân cong theo dOi, xU 1 ho so trên trang thông tin 
din tCr và ti B phn Tiêp nhn và trá kêt qua thU tVc  hành chInh cUa co quail, 
don vj dê to chirc, cá nhan, doanh nghip bitt, lien h cong tác. 

b) B trI cong chUc, vien chcrc theo döi, giài quy& h so cUa t chüc, cá 
nhân, doanh nghip dàng k trên h thông djch vi cong trixc tuyên theo dUng 
quy djnh. 

c) Thc hin nghiem các huOng din và khuyn cáo cUa ngành chUc n.ng 
trong cOng tác phOng chông djch bnh Covid- 19. 

6. Tm dung vic th chUc tip cong dan và tip nhn don thu triic tip t.i 
Tri s Ban Tiêp cong dan thânh phô, qun, huyn, phuing, x kê tir 13 gii 00 
ngày 30 tháng 7 näm 2020 cho den khi có thông báo mói. 

Cong dan co khiu nai,  t cao, kin nghj, phàn ánh gUi don, thu theo 
dix&ng Buu din den Ban Tiêp cong dan thành phô, qun, huyn, phuông, x dê 
duqc giái quyêt theo quy djnh. 

7. Di vâi can b, cOng chUc, viên chUc, nguäi lao dng lam vic tai  các 
co quail, don vj trên da bàn thành pM 

a) NguM dUng du co quan, don v chju trách nhim xây dirng phuong an 
1àmvic cUa co quan, don vj rnInh mQt each phU hcip, tang cithng lam vic trçrc 
tuyên ti nhà, bào dam tôi thiêu 50% can b, cong chUc, viên chUc, nguôi lao 
dông lam vic ti co quail, don vj; khOng to chUc các cuc hçp, hi nghj dOng 
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nguôi chua cn thi&, không d dInh tr cong vic, nMt là cong vic có thai gian, 
thôi hiu theo quy djnh cüa pháp 1ut, các djch vi cong phic vii ngui dan. 

b) Chju trách nhim tuyên truyn, hithng dn cho can b, cong chrc, vien 
ch'i'rc và ngrM lao dng cüa don vj mInh thc hin các bin pháp khai báo y té, 
thçrc hin các quy trinh bào darn an toãn phông, chong djch COVID- 19 theo 
dung quy djnh, hu&ng dan cüa co quan y té. 

Nhn duçic Cong vAn nay, yêu cu các c quan, don vj kh.n truong trin 
khai và nghiêm tic thirc hin dCing chi d.o nêu trén cüa Chü tjch UBND thành 
phô.I. 1  

No'! nhn: 
- Vn phông ChInh phü (d báo cáo); 
- B Tix 1nh Quân khu V; 
- TTTU, IT }iDND TP (d báo cáo); 
- Cáo UV BTV TU; 
- CT và cáo PCT UBND TP; 
- CVP và PCVP VP Doàn DBQH, 

HDND vâ UIBND TP; 
- Cáo si, ban, ngành; 
- Cáo Qun, Huyn üy; 
- UBND cáo qun, huyn; 
- Các co quan thông tn báo chI; 
- Phang VH-XH, Phông NC-PC, 
Ban Tip CD, Ban QLTN, KT-TC. 

- Luu: VT, KSTT.LJ.. 
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