
PIIÔNG CII6NG D!CH 

U' BAN NHAN DAN 
THANH PHO BA NANG 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc Ip - Tr do - Hnh phüc 

Dà N&zg, ngày O tháng g nàm 2021 S& 2.205/QD-UBND 

QUYET D!NH 
Tip tic áp ding các bin pháp cp bach d phông, chng 

djch COVID-19 theo Chi thj s 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 
ella Chll tjch UBND thãnh phô Ba Nàng 

CHU TECH UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG 

Can th Lu4t Td chz'cc chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015, Lu2t süa 
di, ho sung môt so diêu cia LuU TO chzc ChInh phü và Lut TO ch&c chInh 
quyên diaphu'cing ngày 22/11/2019; 

Can thLut Phông, ch6ng bnh truyê'n nhiêm ngày 21/11/2007; 

àn ci'c Ciii thj sd ]6/CT-TTg ngày 31/3/2020 cña Thai tu'ó'ng ChInh phi v 
thyv hin các binpháp cap bachphông, chOng d.ich COVID-19, 

Can th Nghi quyê't sá 86/NQ-cP ngày 06/8/2021 cia C'hmnh phi v các 
giái pháp cOp bach phOng, chOng djch bn1i COVID-19 dé thcc hiçn Ngh/ quyêt 
sO' 30/2021/QHJ5 ngày 28/7/2021 cia QuOc hi Khóa XV; 

COn cz'r Quylt djnh so' 2686/QD-BcDQG ngày3l/5/2021 cz.a Tnding Ban 
Chi dqo Quôc gia phông, chOng djch COVID-19 ye vic ban hành "Quy djnli 
dánh giá m&c d5 nguy cc' và các bin pháp hành chInh tu'ong thig trong phOng, 
chOng djch COVID-19"; 

On ci Nghj quylt s6 08-NQ/TU ngày 30/7/202] cza Ban Thwong vy 
Thành üy Dà NOng ye tang cu0ng rnt so bin pháp cap bach phông, chong d/ch 
COVID-19 trên dia  bàn thànhphO Dà NOng; 

COn ci Nghj quylt s6 43/NQ-HDND ngày 12/8/202 1 cia H5i dng nhdn 
dOn thànhphô ye nhim vy 6 tháng cuôi nOm 2021, 

COn ct'i Chi thj sá 05/CT- UBND ngày 3 0/7/2021 cia Chz tjch UBND thành 
phó thyc hin giOn cách xO hç31 trén dja bàn thành phó dé phông, chông djch 
COVID-19; 

Thy'c hin Thông báo sá 176-TB/TU ngày 01/9/2021 v kit luçn cza Ban 
Thithng vy Thành iy tqi cuôc hQp ye phOng, chông d/ch bnh COVID-]9 trén 
dia bàn thànhphô ngày 01/9/2021; 

Theo d nghj cia Ban Chi dophOng, ch6ng djch CO VID-19 thànhph6. 

QUYET BNH: 

Biu 1. Tir 8 giä 00 phllt này 05/9/202 1 cho dn khi có thông báo mài, 
tiêp tiic ap diing các bin pháp cap bach dê phông, chong djch COVID-19 trên 
dja bàn thành phô theo tinh than Chi thj so 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 ella 
Chll tjch UBND thành phô theo tirng cap d nguy ct. 

1. NhQng dja bàn Co mirc d nguy Co rt cao (vllng do). 
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2. Nhng dja bàn có miirc dO nguy cci và nguy cc cao (vüng yang). 

3. Nhüng dja bàn có mt'rc dO nguy ci thp (vUng xanh). 
Diu 2. Di vâi vüng do: Tip tic áp ding bin pháp theo quy djnh tai 

Quyêt djnh so 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cUa BO tnrng BO Y tê, Cong 
din s 1 168/CD-BYT ngày 07/8/2021 cüa BO Y tê ye tang cuäng thrc hin the 
bin pháp phông, chong djch COVID-19. 

Diu 3. Di vâi vüng yang (bao gm Ca vüng/diêm xanh a các khu dan eu 
tai the phuOng, xa vüng yang): Ap diing các bin pháp theo tinh than Chi thj so 
05/CT-UBND ngày 30/7/202 1 cüa Chü tjch UBND thành phô; tiêp tic yêu câu 
ngui dan không di.rçc ra khOi nhâ; ngu?ii dan chi duçic phép ra khOi nhà khi 
tham gia các hoat dng vâi các diêu kiin, bin pháp nhis sau: 

1. Diu kin, bin pháp chung: 

a) Phâi có Giy di duing QRCode kern theo giy t& tüy than (trr hoat dng 

nêu tai  Diem t, Khoân 2 Diêu nay và Khoán 2, Diêu 4 Quyêt djnh nay). 

b) Thirc hin nghiêm quy djnh 5K (KMu trang -Khir khun - Khoãng each 
(tôi thiêu 02 met) - Không tp trung - Khai báo y tê); không tp trung qua 02 

nguôi t?i nai Cong cong. 

c) Deo thm che mt trong su& khi tham gia hoat dng giao tip trrc tip. 

d) Thre hin di chuyn theo nguyen t&c "1 cung thràng - 2 dim di/dn và 

ngucc Iai". 
2. Các hot dng thrçc phép th1rc hin vâi các diêu kiin, bin pháp nhtr sau: 

a) Hoat dng cüa các cira hang tp hóa, quAy thuc/nhà thu6c: 

- Nguài dan duqc phép dn mua hang trirc tip tai các cira hang tap hóa, 
quay thuôc/nhà thuOc trong pham vi cüng thônitO dan phô. Truông hp can thiêt 
di ra khOi pharn vi thônitô dan phô dê mua hang t?i các exa hang tp hóa, quay 
thuôc/nhà thuOc thI phãi có Giây di di.rng do UBND phuông, xA cAp (01 
ngtthi/01 hO gia dInh vâi tan suât 05 ngày/lan). 

- Các cra hang tap hóa, quAy thu&/nhà thuc phâi darn bão có day giäng, 
vach ké dê phân luong ra/vào, giân cách giUa nhCng ngithi mua, ban hang. 

b) Hot dng eüa các cong ty thuong mai dAu mi; trung tam thuong mai; 
siêu thj; chuôi cira hang tin lcii (chui siêu thj mini); các diem ban hang tai khu 
dan Cu, diem ban hang tai mOt sO chq do co quan có thâm quyn t chirc: Không 
dugc ban hang trirc tiêp cho ngui dan; chi duqc ban hang thông qua các t 
chüc, Ca nhân duc phép boat dng giao nhn, cung irng hang hóa cho ngithi 
dan. 

c) Hoat dOng cüa các caa hang, cong ty cung ing thuc, trang thi& bj y t, 
vt tu tiêu hao phic vi khám, chabnh và phOng, chông djch; co sâ djch vi 
khám, ehUa bnh; Ca sâ each ly y te tp trung; các diem tiem ehüng; Ca s& xét 

nghim. 

d) Hot dng cUa các cra hang, doanh nghip cAp gas, cAp din, cAp nuOe, 
xang dau; buu chInh; yj thông; phát hành báo ehI; eáng hang khong; nhà ga 
dtrng sat; tram quán 1 dung bO: Bô trI tôi da 30% sO ngui lam viêc. 
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ci) Hot d)ng cüa ngân hang: B6 trI t6i cia 40% s ngu?Yi lam vic. 

e) Hot dcng cüa cãng bin: B6 trI t6i cia 50% s nguài lam vic; truO!ng 

hcip dam báo thirc hin diêu kin "3 ti chô" (lam vic, an uông, nghi ngcii tai 
ch), b trI tôi cia 70% so ngixii lam vic. 

g) Hot dng cüa các co' sâ kinh doanh djch viib trq doanh nghip (dang 
kiêm; kiêm toán; dang k2 giao djch báo dam; bâo hiêm; bão v chuyén nghip): 
Bô trI tôi cia 30% so ngui lam vic. 

h) Ho?t dng cüa djch v11 b trçi tu pháp (cong chtng; 1ut su; du giá; thra 
phát l?i;  tr9ng tâi thucing mai;  tu van pháp lut;• quân 1, thanh l tài san; to chrc 
giám djnh tu pháp theo v11 vic): Bô trI tôi cia 30% so ngui lam vic nhung 
không qua 05 ngithi. 

i) Hot dng cüa các nhà may, xi nghip, Ca sO' san xu.t: 

- Trong khu cong ngh cao và cac khu cong nghip: B trI tM cia 50% s6 
ngixO'i lam vic; tnrO'ng hcp dam báo diêu kiin thirc hin "3 ti chO", bô trI tOi cia 
70% so nguO'i lam vic. 

- Ngoài khu cong ngh cao và các khu cOng nghip: B6 trI t6i cia 30% S6 
nguO'i lam vic; tnrO'ng hcip dam báo diêu kin thirc hin "3 ti ch", bô trI tôi cia 
50% sO ngixO'i lam vic. 

k) Hot dng v sinh mOi truäng; chàm soc cay xanh dO thj; xr l s1r C6, 
bâo trI, duy tu, sü'a chOa h thông: din, din chiêu sang, cap thoát nuâc, thông 
tin, vin thong, câu và dur&ng b. 

1) Hot dng cUa các cra hang, doanh nghip kinh doanh vat lieu xay dtrng 
và djch vii k5 thuat,  si'ra chUa din, nuOc dan sinh: Bô trI tôi cia 30% so ngixii 
lam vic. 

m) Ho?t dng cüa nhng ngui giao nhan hang hóa thuc các dan vj cung 
irng hang hóa và nhUng nguO'i giao hang cong ngh (g9i chung là shipper): Phâi 
thuO'ng xuyên m.c trang phiic báo h cüa ngânh y tê, deo khâu trang y té dt 
chuân, tam che mt trong suôt, gang tay và khi'r khuân tay bang nuâc sat khuân 
khi tham gia hot dng; cia &rcYc tiêm It nhât 01 müi väc xin phông COVID-19. 

n) Hoat dng tác nghip báo chI: TM cia 06 nguO'i/dan vj phát thanh, truyên 
hInh; tôi cia 02 nguO'i/báo in, báo din tü; 01 ngui/tp chI. 

o) Hot dng cüa Ca quan, cong sO' nhà nuOc: B6 tn t6i cia 30% s6 nguii 
lam vic (tth lirc lucmg trl,Ic tiêp phOng, chOng djch nhu cong an, quân dOi,  y tê, 
ban chi dao  phOng, chông djch các cp). 

- Ti&p tiic dirng vic tip cong dan trirc tip ti t6 mt cO'a Trung tam hành 
chInh thành phô và qun, huyn, phu&ng, xà (nhung van bão dam giãi quyêt, xCr 
l cong vic cüa Cong dan và doanh nghip); dày mnh vic giai quyêt h6 so' qua 
djch vi cOng mirc d 3, mic d 4. 

- Tip t,ic dirng các hot dng hi h9p chua that  sij cAp thi&; trong trung 
hçTp phãi to chirc các cuOc h9p, sr kiin thl phäi bão dam gian cách 02 met và tp 
trung không qua 20 ngui trong 01 phOng, ngoi tnü các cuOc  hQp, sr kin quan 
tr9ng dtrçc cap có thâm quyên cho phép. 
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- Thu twang co quan, dm v thirc hin sp xp, b trI cho can b, cong 
chUc, viên chi'xc và ngui lao dng sir diing cong ngh thông tin lam vic ti nhã 
và tham gia các cong tác phông, chong dch ti dja phucing. 

p) Ho?t dng vn chuyn giao nhn hang hóa thit yu, hang hóa phic vii 
san xuât, xuât nhp khâu do Sâ Giao thông vn tái huâng dn. 

q) Ho?t dng nông, lam, ngu nghip: Hot dng djch v1i cüa hcip tác xà trong 
lTnh vrc nông nghip; thu hoach nông, thüy san; thUy lcii. 

r) Hoat dng cong trInh xây dirng 
- Cong trInh nhà 6 dan sinh cp thit do Chi tch UBND qun, huyn xem 

xét, quyêt djnh dOi vài tang truang hvp cii the. 
- Cong trInh dng lirc, tr9ng dim, cp bach do Chü tjch UBND thãnh ph 

hoc Chü tjch UBND qun, huyn xem xét, quyêt djnh dôi vai tang twang hçp 
Cii the theo phân cap quân l. 

s) Các hoat dng khAn cap: Phông, chng thiên tai; phông cháy, chüa cháy; 
ct'ru nan, cru hO. 

t) Hoat dng tang 1 và djch vii tang 1 

- Không d dam tang qua 48 ting, chi th chirc nghi 1 trong phm vi gia 
dInh, khong qua 20 nguai; không to chüc các doàn viêng. 

- Chi duç'c sü' ding phuang tin ô to dê dua tang, trirang h9p doãn xe dua 
tang ra khOi thành phô phãi CO XáC nhan cüa chInh quyên dja phucing (phu'ang, 
xä). 

u) Di vài các ca quan, dcin v, doanh nghip drng ho?t dng trong thai 
gian thirc hin Quyêt djnh nay phãi bô trI nhân viên trrc dam bão an ninh, an 
toàn, phông, chông cháy no; dông thai &rqc bô trI tOi da 03 nguai/don vj trong 
01 ngày ci the/Ol tuân dê xir l cong vic can thiêt lien quan. 

v) Các hot dng quan tr9ng và cp thit kháe do ChU tjch UBND thânh 
phO hoc Chü tjeh UBND qun, huyn xem xét, quyêt djnh theo tham quyên. 

Diu 4. Di vài vüng xanh (thit lap theo quy mô cAp phirang, xa khi 14 
ngày lien t1c không có ca benh  nhiêm COVID-19 trong cOng dOng): Ap diing 
quy djnh t?i  Diêu 3 Quyêt djnh nay và bô sung các hot dng ma ngi.thi dan 
duqc phép tham gia trong viing xanh vOi các ctiêu kin, bin pháp nhu sau: 

1. Nguii dan duçc di chci truyn thng vOi tAn suAt 05 ngay/1An; mi hO gia 
dInh chi thrçic 01 ngirôri di chci vâ phãi có Giã.y di chç QRCode hcp l theo quy 
djnh. 

Hot dng ti chçi phái Co vách ngän gifta nguai ban, nguai mua và tuân 
thu hixàng dn phông, chong djch COVID-1 9 theo quy djnh cüa Bô Y tê t.i 
COng van so 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021. 

2. Nguai dan duçic tp th dic di bO ngoãi trôi vá tham gia các hInh thrc 
the dic khác tai  nai cong cong trong ph?m vi vüng xanh, khoãng thôi gian tr 05 
gia sang den 07 gia sang; giU khoâng each tôi thiêu 02 met vâi ngtr&i khác. 
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3. Các nhà hang, ccra hang, ca sâ kinh doanh djch vii an, u6ng duçic nhn 
dt hang và ban hang qua mng; dam bâo có dày giAng, vach ké dê phân luông, 
giân each gia nhüng ngi.r&i mua hang; giao hang tn nai cho khách hang. 
Không thrçic phc vii khách tai  ch. 

Diu 5. Giám d& các sâ, ban, ngânh, Chü tjch UBND các qun, huyn, 
phuông, xä và các dan vj lien quan khân trucing to chi.irc the hin các nhiêm vii 
dA duçic phân cong tai  Chi thj so 05/CT-UBND ngây 30/7/202 1 cüa Chü tjch 
UBND thành phô và thc hin nhim vi1 duçic bô sung nhu sau: 

1. Rà soát, tip nhn dàng k, phê duyt, cap GiAy di dung QRCode cho 
các to churc, Ca nhãn theo thâm quyên quy dlnh. 

2. Giám doe Sâ Y t: 

a) Tham muu UBND thành ph K hooch xét nghim SARS-CoV-2 dnh 
k' dôi vâi nhüng ngithi tham gia các boat dng quy djnh t?i  Quyêt djnh nay và 
dê xuât các bin pháp phOng, chông djch hiu qua. 

b) Hisâng dn b sung vâ diu chinh các bin pháp phông, chng djch 
Wang rng vâi tirng dja bàn duçc thiêt 1p là vUng do, vüng yang, vüng xanh; 
vic chuyên vüng sang vüng dO hoc vüng yang hoc vüng xanh dé áp ding các 
bin pháp theo quy djnh t?i  Quyêt djnh nay. 

3. Giárn dc Sâ Thông tin vã Truyn thông: 

a) Tao  Ung ding Va tham muil UBND thành ph6 ban hành van bàn huO'ng 
dn triên khai cap GiAy di duông QRCode; hiu chinh Tlng ding cap Giáy di 
chçi QRCode vâi tan suât 05 ngày/lân (dôi vâi vüng xanh) vâ hi.r&ng dan các ca 
quan, dan vj sir ding. 

b) Chi d?o  và t chtrc vic tuyen truyn sâu rang v nOi  dung Quy& djnh 
nay bang hInh thi'rc phü hcp, hiu qua den ngu&i dan, tO chüc, doanh nghip. 

4. Giám dc Sâ Xáy dirng tham muii UBNDthành ph danh sách các cOng 
trInh dng lçrc, tr9ng diem, cap bach cCa thành phô ducic phép hoat dng. 

5. Sâ Giao thông vn tâi huàng dn thirc hin Dim p, Khoãn 2, Diêu 3 
Quyêt djnh nay và kiém tra, giám sat vic thrc hin theo thâm quyên. 

6. Giám dc Cong an thành ph& 

a) Chi do kim tra, kim soát vic cAp và scr diing Gi&y di dithng QRCode. 
Xi:r 1 nghiêm các trtthng hçip cap khong dung dôi tlrcrng, so hrcing, mllc dIch 
Giây di &r&ng QRCode. 

b? Chi  dao  phi hçip các 1irc luqng lien quan tip tiic b trI các cMt kim 
tra, kiêm soát trén mt sO tuyen dtxmg chInh; tuân tra, kiem tra lixu dng; xfr 1 
nghiêm các trIxxng hçip ra du&ng tham gia giao thông khOng d(ing quy djnh. 

7. ChU tjch UBND các qun, huyn: 

a) KhAn tmang quán trit dy dü ni dung cüa Quy& djnh nay dn trng dja 
bàn phuông, xà, khu dan cu Va nguôi dan dê bit, tri&n khai thrc hien. 

b)Cän cir din bin cüa tinh hInh djch bnh trên dja bàn và huâng dn cüa 
Sâ Y te và Sâ thông tin và truyên thOng, Chü tjch UBND qun, huyn chi dao 
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cp nht danh sách dja bàn vüng do, vüng yang, vüng xanh trên t'mg ding 
(https://covidrnaps.daflaflg.gOV.Vfl, https:/fbit. ly/vungdovangxanh) dê ngu?ii dan 
biêt, thrc hin; quyêt djnh vic chuyên sang vüng dO holtc vftng yang hoc vüng 
xanh tren dja bàn quãn 1 vâ ap dung to chirc thirc hin ngay các bin pháp 

phông, chong djch twmg rng theo quy djnh. 

c) Chi dao  UBND phuâng, xã: 

- B sung 1irc lucmg, tip tic duy tn hiu qua hoat dng cüa Ban diu hành 
vâ các chôt kiêm soát tai khu dan cu, khu chung cu, thOn, to dan phô dê kiêm tra 
cht ch vic sr diing Giãy di duô'ng QRCode cüa ngui dan; xft 1 nghiêm các 
trung hcip vi pham theo thâm quyên. Phát dng phong trào gift vftng và nhân 
rng các vüng xanh trên dja bàn. 

- Cp Giy di chq QRCode dam bão phân chia s luçing ngi.thi di chçi giãn 
cách phft hcp theo quy djnh phOng, chong djch; không ducc cap dai trà, hang 
bat, thiêu kiêm soát dé tp trung dông ngui tai  chci. 

- CAp GiAy di di.thng cO tha'i han cho nguäi dan tham gia boat dng nêu t?i 
Diem a, Khoán 2, Diêu 3 Quyet djnh nay và tham gia các hoat dng cap thiêt 
theo thâm quyên (nhu giao djch ngân hang, chäm sOc ngui than dau Om 
nng,...). 

d) Trang b thit bj quët QRCode GiAy di thr&ng cho các chat kim soát t?i 
khu dan cu, khu chung cu, thôn, to dan phô. 

Diêu 6. Quyêt djnh nay có hiu 1irc k tr ngày k ban hành; tam dftng các 
quy djnh trái vOi ni dung Quyét djnh nay. 

Diu 7. Chánh Van phOng Uy ban nhân dan thành ph Dà Nng, thành viên 
Ban Chi dao PhOng, chông djch COVID-19 thành phô, Giám doe các sO, ban, 
ngành, ChU tjch UBND các qun, huyn; thu truOng các ca quan, t chirc, dn 
vi và cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quy& dlnh  nay./j.' 

Noi nJzn: 
-NhirDiêu7; 
- ThCi ftràng ChInh phü (báo cáo); 
- Các B, ban, ngành Trung .rang; 
- BCEQG Phông, ch6ng djch; 
-BTu1nhQK5; 
- UBND các tinh: Quàng Nam; Thra Thiên Hue; 
- Các ca quan TW dong trén dja bàn; 
- Các dong chI TrTU; U HDND TP; 
- Các dong chI UV Ban TVTU; 
- CT và PCT UBND TP; 
- VPTU; các Ban tham muu, giüp vic TU; 
- UBMTQVN TP và các doân the chInh trj TP; 
- Qun Ciy, huyn Ciy; 
- Các ca quan thông tin, báo chI; 
- Luu: VT, KGVX.50 
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