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CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM

Dc 1p - Tr do - Hnh phüc
DàN&2g, ngàyj5thángo nám 2021

V/v tm thai áp diing mOt s bin
pháp "thich t'rng an toàn, linh hot,
kim soát hiu qua djch COVID-19"
trên dla bàn thành phô N Nng

Kmnhgi:
- Các cci quan Trung i.rcmg dóng trên dja bàn thành pho;
- Các sâ, ban, ngãnh, hQi, doàn the;
- UBND cac qun, huyn, phuOng, xà,
- Các co quan, dcm vj, doanh nghip trén dla bàn thành pho.
Can cir Ngh quy& s 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 cüa ChInh phü Ban
hành Quy cljnh tirn thji "ThIch irng an toàn, linh hot, kiêm soát hiu qua djch
COVID-19"; Quyet dnh so 4800/QD-BYT ngày 12/10/2021 cüa B trtiô'ng BO
Y tê Ban hành Huong dn tm thyi ye chuyên mon ytê thirc hin Nghj quyêt so
128tNQ-CP ngày 11/10/2021 ci:ia Chinh phii; Chi thi so 08/CT-UBND ngày
28/9/202 1 cüa Chü tjch UBND thânh phô ye vic thirc hin chü trucing "ThIch
irng an toàn, linh hoat, kiêm soát hiêu qua djch COVID- 19" vã trên CO S ttrn
thai dánh giá cap d dich theo quy djnh, Chü tjch UBND thành phô thông nhât
chi dto tam th?yi ap diving mt s bin pháp "ThIch ing an toàn, linh ho?t, kiêm
soát hiêu qua dich COVJD-19" trên dja bàn thành phó tir 0 giô' 00 phüt ngày
16/10/2021, ci,i the nhu sau:
I. BOI vOi VIJNG THUC HIEN CACH LY Y TE (PHONG TOA):
1. VUng thuc hiên each ly y t do ChU tjch UBND qun, huyn quy& djnh
thiêt 1p khi co camàc m6i COVID-19 trong cong dông, a phm vi nhO nhât,
hçp nhât có the: To dan phô, khu pM, thôn, xóm, tuyên du?mg, kit, hem hoc
nhó hon.
2. Bin pháp áp ding: Thire hin phong tOa, cách ly y tê, "ai a dâu thi a
day" dê phOng, chong djch theo htràng dn tai Quyet djnh so 3986/QD-BYT
ngày 16/9/2020 cüa B tnxâng B Y t và Cong din so 1168/CD-BYT ngày
07/8/202 1 cüa B Y té ye tang cithng thirc hin các bin pháp phông, chong djch
COVID-19.
II. DOI Vfl CAC V1JNG CON LAI: Tam thai xác djnh cp d djch d6i
vâi 56/56 phuang, xà trên toàn dja bàn thành phô Dà Nng cp d 2 (nguy co
trung bInh) dé ap dçing mOt so bin pháp tuung &ng nhu sau:
1. Tip tic tam dirng boat dng tai cac co sâ kinh doanh, djch vii lam dçp
(tth cos& cat tóc, gôi du), karaoke, mát-xa, quán bar, vu tnthng, casino, diem
cung cap djch viii internet Cong cong, trO chai din tü.
2. Các hoat dng sau day duc thirc hin có diu kin va bin pháp han
ch:
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a) Hot clng hi h9p, tap hun, hôi thào, * . do ca quan, dan vj, doanh
nghip, các ca sO' ton giáo, thO' tir, tin ngu&ng t chirc: Tp trung không qua 40
nguO'i; truO'ng hc'p có tir 95% s nguO'i tham gia dA duçic tiêm dü lieu väc xin
phông COVID- 19 hoc dA khöi bnh COVID- 19 trong vOng 6 tháng thI tp
trung không qua 120 ngirO'i.
b) Tic dam hiu, dam h', lien hoan, tan gia,...th chc tai nhà riêng: Tap
trung không qua 30 nguO'i.
c) Hoat dng phiic vi khách An, u6ng tai ch cüa các nhà hang (k ca nhà
hang tic cuâi), cira hang, Ca sO' kinh doanh djch vii An, uông (goi chung là nhà
hang, quán An): Phc vii tôi da không qua 50% cong suât cüa nhà hang, quán An.
Trug hqp 50% cong suât cüa nhà hang, quán An ma cO trên 200 ngui thI
cOng chi duçic ph1ic vi không qua 200 nguO'i cOng mOt thai diem.
d) Hott ctng tai rp/phOng chiu phim: Hot dng t6i da không qua 50%
cong suât cOa rp/phOng chiêu phim.
d) Hoat dông tai ca sO', dla dim bi&i din vAn hóa, ngh thuat; luyn tip,
thi dâu the diic, the thao:
- T chic trong nhà: Tap trung không qua 40 nguO'i; tnrng hp có ttr 95%
so nguO'i tham gia dà dugc tiêm dO 1iu vc xin phOng COVID-19 ho.c dà khOi
bnh COVID-19 trong vOng 6 tháng thi tp trung không qua 200 nguO'i.
- T chOc ngoài tthi: Tp trung không qua 100 nguO'i; trixng hv'p tü 95%
so ngthi tham gia dà duc tiêm dO lieu vAc xin phOng COVID-19 hoc dA khOi
bnh COVTD-19 trong vOng 6 tháng thI tap trung không qua 300 nguO'i.
e) Hoat dng các co sO' dch vi1 ct toe, gi du: Phic vi không qua 05
nguO'i cOng mOt thO'i diem.
3. D6i vOi hoat dng day và hçc trrc tip tai các ca sO' giáo dçic, dào tao;
hoat dng van tâi: Th%re hin theo k hoach, l trinh duc quy djnh tai các vAn
bàn riêng.
4. Các hoat dng khác ngoài quy djnh t?i Cong vAn nay duc thrc hin
bInh thuO'ng, tuân thU nghiêm quy djnh hin hành v phông, chong djch và các
yêu câu duqc quy djnh tai Khoân 5 Cong vAn nay.
5. Yêu cu chung khi tham gia các hoat dng
a) Di vâi cã nhãn:
- Thirc hin nghiêm quy djnh 5K (KhAu trang - KhU khun - Khoãng each Không tap trung - Khai báo y th).
- Co mA QR và thuO'ng xuyen sU diing mA QR khi vào/ra dja dirn cOng
cong, sO diing phixo'ng tin giao thông cOng cong, các dja diem san xuât, kinh
doanh, si kin dong ngithi.
- Khi cO triu chOng nghi m&c COVID-19 (ho, st, dau h9ng, mat vj giác,
khiLru giác...) không duc tçr 'i di mua thuc chUa bnh, phãi báo ca sO' y tê nai
gân nhât de duçc phân IuOng, khám sang 19c.
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b) Di vOi ca quan, t chc, don vj, Co s&, doanh nghip.
Phãi có phuong án1k hoach hoat dng thIch lrng an toãn, linh hot, kirn
soát hiu qua djch COVID-1 9 trong ttrng lTnh vIc theo huàng dan cüa B Y té,
Ban Chi do Quoc gia phOng, chong dich va các BO, ngành Trung lscmg; chju
trách thim triên khai cãc bien pháp dam bão phông, chong djch COVID-19,
Phãi có thi& bj kim soát ma QR d quãn 1> thông tin ngithi vão/ra dja
diem cong cong, sfr diing phuong tin giao thông cong cong, the da diem san
xuât, kinh doanh, sir kin dông ngiryi.
-

-

III. TO CH1C TIIIXC HIN
1. Các si, ban, ngành can cr chirc nàng, nhiêm vi, quyn han, pham vi
quãn 1 và cac quy djIIh hin hành v phông, cMng dch COVID-19 chju trách
nhim:
a) Xây dirng K hoach thich üng an toàn, linh hot, kim soát hiu qua djch
C OVID- 19 trong phm vi ngànli, linh vrc quán 1, báo cáo Phó Chü tjch UBND
thanh phô ph trách phê duyt truàc khi M chfrc thirc hien.
b) Quán trit, chi dao, t6 chirc trin khai th%rc hin vã kim tra vic thirc
hin the ni dung quy djnh ti Cong vAn nay; xü 1i nghiêm các tnrmg hcp vi
phm theo thâm quyên.
c) Hung din, quán 1, kim tra, giám sat viëc trin khai thc hin phuang
án/kê hoch hoat dng thIch rng an toàn, linh hot, kiêm soát hiu qua djch
COVID- 19 cüa các co quan, don vi, M ch(rc, doanh nghip thuc phm vi
ngành, linh vtrc quãn 1; yêu câu tm dlnh chi hoat dng nêu không dam báo an
toân phOng, chong djch theo quy djnh.
2. S&Yt&
a) Chii tn, tham m.ru UBND thành ph K hoch thIch ing an toàn, linh
hoat kiêm soát hiu qua djch COVID-19 trên dja ban thành phô theo quy djnh
ti Nghj quyêt so 128/NQ-CP và Quy& djnh s 4800/QD-BYT.
b) Rà soát, tham muu UBND thành pM hiroiig dn th6ng nht v chuyên
mon y tê cho tat ca các hott dng trên dja bàn (xét nghim SARS-CoV-2; each
ly y tê; tiêm chüng vAc xin phOng COVID-19; dieu trj FO;...); kjch bàn và
phirnn an bào dam cOng tác y tê phic vii phông, chông dlch COVID-19 theo
tirng cap d djch; to chirc tnin khai khi có djch xáy ra.
c) Cong bé, cap nhât ep dO dich ti các dja bàn và vUng each ly y t
(phong tóa) và the bin pháp ap dung tuong ng trén Cong thông tin din ti~
thành pho; cp nht cap d djch, yang each ly y tê phong tOa) tren Cong thông
tin din tü cüa BQ Y té.
d) Tham muu UBND thành pM d diu chinh cp d djch phü hçip vâi din
bién tlnh hlnli djch bnh, t' lê bao phü vc xin vá nàng 1irc h thông y té.
3. Cong an thành pM:
a) Chü tn t chirc các 1irc luçmg ehirc nAng bào dam an ninh trt tir, an toàn
xà hi và an ninh mng, nhât là ti co s và các vüng each ly y té (phong tOa);
tAng cuOng phông ngira, dâu tranh vâi các 1o.i ti phm, dc bit là hành vi
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cMng 'a lire hrcrng chirc näng tham gia phông, chng djeh COVID-19; tang
euông tumn tra, kiêm tra và xir 1 nghiêm các doi tixçing vi pham cong tác phOng,
chong deh.
b) ChU trI, phi hcrp v9i krc ltrclng y t, Quân sir, Biên phông, Doàn thanh
niên, các doân the chInh trj - xa hOi va các da phuong tiêp tile duy tn hoat dng
có hiu qua cUa cac chôt kiêm soãt djch lien ngành tti ci1a ngO ralvào thânh phô.
Tiêp tiic ehü trI diêuhânh Trung tam xü l thông tin, giám sat nguM Va phircing
tin vào thành phô bAng dung b, hang không, dung sAt.
c) Chü trI, ph& hçrp vOi Si Y t, Si Thông tin vâ Truyn thông triên khai
thông nhât vic irng ding mA QR trên the cAn ci.rOe cong dAn (hoc hInh thirc
phti hçrp dôi vOi nhüng ngithi chua có the cAn cuc cong dAn mài) phiic vl quán
1 di laj cüa ng1xi dAn và cOng tác phông, chong djeh COVID-19 theo huOng
dan ciia Bô Cong an, Bi Thông tin và Truyên thông.

4. B Chi huy B di Biên phOng thnh ph6 chU trI, phi hqp vâi cac 1irc
krcmg lien quan tiêp tiie duy trI hoat dong có hiu qua các chôt kiêm soát so 13
(Cáng Tiên Sa) va chôt so 14 (Tram kiêm soát Biên phOng Man Quang).

5. S Thông tin vá Tmyn thông:
a) Chü trl vic thUc dy üng diing cong ngh thông tin trong phOng, ch6ng
djch, Tiêp tic triên khai tam th?ri ngithi dAn khai bAo và duçic cAp mA QR trên
llng diving hin tai (trên app: Danang Smart City hoc
khaibaoyte.danang.gov.vn) dé si.'r diing ma QR khi vào/ra dja diem cong cong,
sir diing phung tin giao thông cOng cong, các dja diem san xuât, kinh doanh,
sir kin dông ngui; huàng dn vic lap cáo thiêt bj quét ma QR eho cAc co'
quan, do'n vi, doanh nghip, tai các dja diem tp trung dong ng1xi.
b) ChU trI, phi hcip vi Ban tuyén giáo Thânh Uy cM dao các Co' quan báo
chI va h thông thông tin co so' chü dong, kjp thai cung cap thông tin, phô biên
kiên thi'rc ye phông, chông COVID-19.
c) Chi dao cáo co quan thông tin truyn thông tAng cuo'ng tuyên truyn tao
dOng thun, niêm tin xA hôi; thüc dy tInE tr giác, tich circ cüa nguai dAn trong
phông, chông djch; hixâng dn các bin phAp thIch frng an toAn, linh boat, kiêm
soát 5 hieu quA dch COVID-19, nâng cao nh.n tWrc cUa nguo'i dan trong tInh
hlnh mài.
d) To chc tuyên truyn nOi dung Cong van nay dn tn nguo'i dan d bi&,
thirc hin; phôi hqp vo'i So' Ngoai vii tuyên truyên bAng tieng Anh cho, nguôi
nuâc ngoài dang sinh song, lam vic, h9c tip,... trén dja bàn thAnh phô biêt, thirc
hin.

6. So' Lao dng - Thucng binh va XA hi:
a) Tip tue t chirc trin khai thirc hin eó hiu quA cAc ch d, chInh sách
ho trq các dôi tucing chju Anh huo'ng do COVID-19 cüa Trung uo'ng vA thAnh
phô.
b) Chü trI, ph& hçip vo'i cáo co quan, dja phuong lien quan tip tçtc rà soát,
d xuAt cAc che d, chInE sAch h trq cac li nrqng dc thu cüa thAnh phO chu
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ãnh huOrng do COVID-19 (ngoài ch d, chInh sách cüa Trung umg) bão dam
an sinh xã hi, khôi phiic thj trix?mg lao dng.
c) Xây dixng K hoach th chUc hçc sinh, sinh viên khi giáo d%ic ngh
nghip di h9c 'a bào dam thIch ü'ng an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch
COVID-19.
7. Sci Kê hooch và Dâu tt.r:
a) ChU tn xây di,rng, hoàn thin K hoach khôi phiic và phát trin kinh t xà hi thành phô trong diêu kin thIch lrng an toàn, 1mb hoat, kiêm soát hiu qua
djch COVID- 19.
b) Chü trI, pMi hcp vOi các c quan, dja phucmg trin khai thirc hin các
giái pháp tháo gO' khó khän, ho trq doanh nghip theo quy dn1i cüa Trung wing.
Râ soát, tham mu.0 UBND thành phô các chê d, chInh sách, giái pháp thuc
thâm quyên cUa thành phO nhàm h tr?, tháo gO' khó khàn cho doanh nghip.
8. SO' Giao thông van tãi: ChU tn, tham mu'u UBND thãnh pht htràng dan,
triên khai thirc hin the heat dng giao thong, van tâi ni thành, lien tinh, liru
thông hang hóa.. .trên dja bàn dam bão thIch irng an toàn, linh hoat, kiêm soát
hiu qua dch COVID- 19 theo quy djnh cüa B Giao thông van tãi.
9. SO' Giáo dçic Va Dào tao: Chü tn, tham mru UBND thành ph K hoach
to ehc day và h9c tnrc tiêp näm hQc 2021-2022 dam bão thIch ng an toàn, linh
hoat, kiêm soát hiu qua djch COVID-19.
10. SO' Du ljch: ChU trI, tham muu UBND thành ph K hoach khôi phiic
hoat dng du ltch trên dja bàn dam bão thIch ing an toàn, 1mb hoat, kiêm soát
hiêu qua djch COVID-19.
11. SO' Ni vi: Chü trI tham muu UBND thàrth ph phát dng các phong
trào thi dua trong phông, chg4jch CO\TTD-19, khôi phic và phát triên kinh tO
- xà hQi trOn dja bàn. Phôi hp vôi SO' Y tO, cac co quan, dn vj và UBND các
qun, huyn dê xuât khen thiró'ng lcjp thO'i cac tap the, cá nhân có thành tIch xuât
sac trong phOng, chông djch COVID-19 và phyc hOi kinh tO.
12. UBND các qun, huyn:
a) Chju trách nhim xay dirng K hoach thich rng an toàn, 11th hoat, kim
soát hiu qua djch COVID- 19 và chi dao triOn khai thirc hin các bin pháp
phOng, chông djch COVTD-19 trOn da bàn quàn 1; kiêm tra, xfr l các tnrO'ng
hcipvi pham the quy djnh phOng, chông djch trOn dja bàn quân l theo thâm
quyOn.
b) Chi dao kim soát và giárn sat cht chê trong vic xét nghirn, ti chic
cách ly y tê tap tnung, each ly y tO tai nhà, theo dOi y tO nguôi dOnlvê tir vUng
djch, tr các dja phwing khác; ngii nhap cánh; nguô'i hoàn thành each iy tap
trung vO Cu trü tai da phirnng.
c)Quyt djnh vüng each ly y th (phong tOa dch) nhanh nh..t,O' pham vi
hçp nhât eó the và triOn khai các hoat dng bão darn an sinh xà hi, tiêp can djch
vy y tO dê nguO'i dan yen tam "ai ô dau thI O' dày" và tuân thu các quy djnh
phOng, chông djch.
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d) Clii do UBND the phuông, x: Tip tic duy trI hoat dng có hiu qua
cüa các TO C OVID- 19 cong dông trong phông, chông djch tai khu dan cu, thôn,
tO dan phô và ti'lng h gia dmnh.
13. D nghi. Uy ban Mt trn TS qu6c Vit Nam thành ph và các th ehrc
doàn the:
a) Tang cuông ph6i hqp vài các c&p chInh quyn v.n dng nhân dan, the t
chCre, doanh nghip nâng cao thCrc, tr giác tuân thu các bin pháp thIch irng an
toãn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch COVID- 19, thrc hin mvc tiêu "kép".
b) Chü dng phi hop vài chInh quyn các cp giãi quyt có hiu qua
nhttng van dë xa hQi bi:rc XÜC ngay ti ccx s; tham gia tuyên truyên, vn dQng và
giáin sat vic thirc hin các bin pháp thIch üng an toàn, linh hot, kiêm soát
hiu qua djch COVID-19 ti dja phucmg.
14. Giao S Y t (Ccx quan thtrxng trrc cüa Ban chi dophông, chng djch
thành phô) chü trI, phôi hçip vó'i VAn phông UBND thãnh phô theo, dOi vic thirc
hin Cong vAn nay, kjp thai bAo cáo Chü tjch UBND thAnh phô nêu cO phAt
sinh, vuthg mAc.
Cong vAn nay thay th Cong vAn s6 6589/IJBND-KGVX ngày 28/9/2021
cüa UBND thành phO ye vic áp dyng tam thai mt so bin pháp phOng, chong
djch C OVID- 19 trong tlnh hInh hin nay.
Nhan dugc Cong vAn nAy, yêu eâu the thAnh viên Ban Chi dao phông,
chong djch COVID- 19 thAnh phô; Thu tnr&ng các s, ban, ngành, Chu tjch
UBND cac qun, huyn, phi.thng, xA vA các ccx quan, dcxn vj lien quan nghiem
t(ic triên khai thue hin./L
No'i nhçIn:
- Nhix trên;
- BCD QG Phông, chong djch COVID-19;
-BYtê;
- rUlU, U HDND;
-BTu1nhQK5;
- Các dông chI UV Ban TVTU;
- CTvàPCTUBND TP;
- VPTU; các Ban tham mi.ru, giüp vic TTJ;
- UBMTQVN TP và các doàn th chInh fri TP;
- Quân üy, huyn üy;
- Các ccc quan thông tin, báo chI;
- Liiu: VT, KGVX.
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