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Dc Ip - Tiy do - IItnh phüc

S: 5.ZJ3 /UBND-HCTC

Dà Nng, ngày 0 tháng g nám 2020
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V/v thc hin nghiêm Cong táe phông,
chông djch COVID- 19 tai Tôa nhà
Trung tam Hành chInh thành phô
KInh gCri:

so
np
h

1

- Thu tru&ng các co quan, dan vj dang lam vic ti Tôa
nhà Trung tam Hành chInh thành pho;
- Chánh Van phông Doàn dai biêu Quôc hi, HDND
và UBND thành phô.
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Trong nhüng ngày qua, tInh hInh djch bnh COVID- 19 trén dja bàn thành
phO co nhthig diên biên phirc tap, xuât hin them nhiêu ca nhiêm mâi Va so ngui
tà vong tang; dc bit có mt so trixig hçip chiia xác djnh di.rçic nguôn lay, so
luçing ngui thuc dôi tucmg Fl, F2 thng cao và d có ngithi lam vic ti Tôa nhà
Trung tam Hành chfnh thành phô bj nhim COVID-19.
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Trixóc tInh hlnh do, Chü tjch UBND thành ph yOu cAu thu truo-ng các co
quan, dan vl triên khai thirc hin các ni dung sau:
1. Bi vOi thu trir&ng các co' quail, do'n vj lam vic ti Tôa nhà Trung
tam Hanh chinh thanh pho
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a) Chi do, quán trit và t chuc thuc hin nghiOm Chi thj s 05/CT-UBND
ngày 01 tháng 8 nàm 2020 ye vic quyOt 1it thirc hin các bin pháp phông,
chông djch COVID- 19 trong tInh hInh mói trên dja bàn thành phô Ba Näng và
các van bàn chi do cüa Trung uang, Thành üy, UBND thành phô. Dc bit, can
bô, cong chi'rc, viên chüc, ngu&i lao dông yen tam cong tác, nâng cao thirc,
gu'ang mâu, trách nhim trong vic tuyOn truyOn 'à thirc hin nghiOm tüc, day dü
cac bin pháp phông, chong djch de tir bão v mInh, gia dInh mInh Yà co quan,
dan vj mInh theo chi dao cua Trung u'ang, Thành üy, UBND thành phô.
b) Phi hçip vth SO Y t t chi'rc xét nghim cho tht ca các can b, cong
chi'rc, viOn chirc, ng1xYi lao dng và hoàn thành ch.m nhât ngày 08 tháng 8 nàm
2020. Thmg xuyen rà soát, cp nhât danh sách can bO, cong chirc, vien chrc,
ngu-Yi lao dng khi có dâu hiu sot, ho, hAt hoi, mt mOi, khó th hoc tiOp xüc
gân vOi nguài bnh, trung hp Fl hoc phát hin các tnrng h'p nghi ng
nhiOm bnh, liOn quan den ljch trinh trInh di chuyOn, noi dOn cüa các bnh nhân
theo Cong bô cüa các ban-til cua—T-ieu-ban—T-ruyen- ng - Ban Chi dao phOng,
chông djch cua thành phô thi báo ngay Trung tam Y tê qun, huyn dê duc tix
van, khám, diOu trj cách ly kjp thii.
c) Phi hçip vOi Si Thông tin và Truyn thông hixóng dk các Ca nhan
trong ca quan, dan vj cüa minh cai dt 1mg ding Bluezone dO &rcic cânh báo
nguy ca lay nhiOm. Phan công, bô tn can b, Cong chlrc, viOn chlrc, nguii lao
dông tAng c'ir&ng 1mg ding cong ngh thông tin dê lam vic trçrc tuyOn tai nba
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cho dn khi có thông báo mdi; chi b trI nhOTlg nguôi dn lam vic tai Tôa nhà
Trung tam Hành chinh thành phô vói diêu kin phài dam bào an toàn tuyt dôi
các diêu kin phông, chông djch d giài quyêt cong vic cap bach (nhât là các
Cong vic có thôi h?n, thôi hiu theo quy djnh cüa pháp 1ut), th l van bàn met,
tham gia cong tác phông, chông djch và các nhimv can thiêt khác theo yêu câu
cUa thànhphô. Tm dmg các cuc hçp chua can thiêt, trir các cuc hçp ye
phông, chông djch... (nhixng phài dam bâo an toàn theo quy djnh ye phông chông
djch); tang cithng hon nüa h9p trirc tuyên, áp dçing trit dê van bàn din t11 và
triên khai thirc hin hiu qua djch vii cong trirc tuyên cüa co quan, don vj mInh.
Tuyt dôi không bô trI can b, cong chrc, viên chic, nguôi lao dng den lam
vic ti Tôa nhà Trung tam Hành chInh thành phô khi chua thrc hin xét nghim
djch COVID-19 theo quy djnh.
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d) Quán trit, thçrc hin nghiêm quy ch phát ngôn, sCr dmg mng xä hi
Va quy djnh ye bào v bI mt nhà nuóc; tuyt dôi không chia sé, dtra thông tin len
mng xa hi khi thông tin chua dugc kiêm chüng, có the gay hoang mang du
lun; kjp th&i báo cáo UBND thành phô và co quan chirc nàng khi phát hin các
vi phtm nêu trên.
d) Chi dto các don vj tryt thuc dang lam vic ben ngoài Tha nhà Trung
tam Hành chInh thành phô và các tO chirc, cá nhân có lien quan trong giao djch thu
tiic hành chInh si dung hInh thüc lam vic qua thu din ti:r, din thoai hoc phuong
tin trirc tuyên khác; không ctr ngu?i den giao djch, lam vic trrc tiêp vói co quan,
don vj, b phn, cá than ti Tôa nhà Trung tam Hành chInh thành phô trong thôi
gian thirc hin Cong van nay, trr tru?mg hçip dc bit do thii trirng co quan, don
vj quyêt djnh và chju trách thim trrnc Chü tjch UBND thânh phô.
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e) Thu trirâng co quan, dun vj chju trách nhim cá than truâc Chi'i tjch
UBND thành phô khi xáy ra tInh trng lay nhiêm ma do không thçrc hin các bin
pháp phông, chông djch hoc có can b, cong chüc, viên chirc, ngthi lao dng vi
pham các quy djnh ye phông, chông dch theo chi do cüa Trung uong, Thành üy,
UBND thành phô và COng van nay.
2. Di vói Chánh Van phông Doàn di biu Qu6c hi, HDND và UBND
thanh pho
a) Chi dto Giám d& Ban Quin l Tôa nhà Trung tam Hành chInh thành ph
- Rà soát lch trInh di chuyn cüa nhü'ng nguà'i nhirn bnh thông qua h
thông camera cüa Tôa nhà Trung tam Hành chInh thành phô; tham miru khoanh
vüng các khu vçrc và các tru?mg hçip tiêp xiIc gân vâi ngi.thi bnh, dOi tuçYng Fl
hoc phát hin các trithng hçip nghi ngè nhim bnh dê kjp thiñ bào cáo vói
UBND thành phô xü l.
- T chi'rc thrc hin nghiêm các bin pháp phông, ch6ng djch và kim soát
cht chê vic ra, vào cüa các cá nhân den lam vic tti Tôa nhà Trung tam Hành
chInh thành phô.
- Phi hçip vâi Trung tam Kim soát bnh t.t thanh-phO v-à-Trung- tam Y t
qun Hái Châu to chrc phun khir khuân bng hóa chat diet khuân Cloramin B ti
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các khu virc ma
nguYi nhim bnh di chuy&i trong Tôa nba; ph& h vài các dn
vi lien quan cung cap
dü cac vt phâm thi& yu (khâu trang, dung djch sat
khuân...) phiic vi kjp thi, day dü cho cong tác phông, chông djch ti Tôa nhà; bô
trI nhân viên, giám sat thix&ng xuyên viêc v sinh, khir khuân t?i các khu vrc
trong Tôa nhâ Trung tam Hành chInh thânh phô.
- Co phwmg an trang bj d bão ho y t
cho các nhân viên Dôi Bào v, an
ninh Tôa nhà và các b ph.n, Ca
nhan có lien quan trong tnr&ng hçip can thiêt.
b) PMi hçp vri So Y t xay
dimg k hoach trng phó vOi các tInh hung, dp
d triên khai cong tác phông, chông djch tai Tôa nha Trung tam Hành chInh thành
phô mt cách phü hcp, hiu qua.
c)
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Ph& hcp vOi SO Thông tin và Truyn thông tAng cuOng to chirc các cuc
h9p tnrc tuyên cüa UBND thành phô, Ban Chi dao phông, chông djch cüa thành
phô; day mnh cong tác thông tin, tuyén truyên cac vAn bàn chi do và các bin
pháp phông, chông dich COVID- 19 cüa Trung uang, thành phô trén Cong
Thông tin din tO thành phô.
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Nc'i nhân:
- Nhtr trén;
- CT và cac PCT UBND TP;
- UBND qun, huyn và phtrmg, xä;
- Các DVSN, BQL DA trirc thuc UBND TP;
- Các dan vi thuc và tnrc thuôc VP
Doàn DBQH, HDND vâ UBND TP;
- Liru: VI', HCTC
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Nhân dixoc
Cong vAn nay, yêu cu thc tnr&ng các cci quan, dcin vi nghiên
tue triên khai thixc hiên./.

Chinh

