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UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NÔNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v tăng cường, siết chặt hơn nữa các 
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

khi thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện 
nhiều ca dương tính trong cộng đồng.

#DiaDiemNgayBanHanh

    Kính gửi: 
- Các cơ quan, ban, ngành, Hội, đoàn thể huyện;
- UBND các xã.

  
Thực hiện Thông báo số 4435/UBND-KGVX ngày 16/7/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường, siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19 khi thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều ca dương tính 
trong cộng đồng và Công văn số 96/CV-BCĐ ngày 16/7/2021 của BCĐ cấp 
tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về việc tăng cường phòng, chống dịch 
Covid-19 đối với CBCCVCNLĐ. Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch 
bệnh Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng đã thực hiện cách 
ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại 4 địa điểm: phường Hòa 
Khánh Bắc, quận Liên Chiểu; phường Hòa An, quận Cẩm Lệ; phường Thạc 
Gián và An Khê, quận Thanh Khê); UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, 
ngành, Hội, đoàn thể đóng trên địa bàn huyện và UBND các xã thực hiện các 
nội dung sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các cơ quan 
trong hệ thống chính trị của huyện Nông Sơn không đến thành phố Đà Nẵng 
trong lúc này (trừ lý do công vụ) cho đến khi có thông báo mới. Trường hợp 
có nhà ở tại thành phố Đà Nẵng cũng không được về; nếu vì việc riêng cần 
thiết phải về thì khi vào lại Nông Sơn phải cách ly theo đúng quy định.

2. Đề nghị mọi người dân trên địa bàn huyện không đến thành phố Đà 
Nẵng trong thời điểm này cho đến khi có thông báo mới. Nếu có việc cần thiết 
phải đến thành phố Đà Nẵng thì khi vào lại huyện Nông Sơn phải cách ly theo 
đúng quy định. Đồng thời, người dân Nông Sơn đang sinh sống, học tập và 
làm việc tại thành phố Đà Nẵng không nên về địa phương trong lúc này (nếu 
về thì cũng phải cách ly theo đúng quy định).

3. Tạm dừng các dịch vụ thực sự không cần thiết trên địa bàn huyện 
như: Karaoke, game, bida (Billiards). Thời gian áp dụng từ 0h00 ngày 
18/7/2021 cho đến khi có văn bản mới.

4. Các dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện phải thực hiện giãn cách tối 
thiểu 2m giữa bàn với bàn, trong một bàn ngồi không quá 10 người; khuyến 
khích bán hàng đem về.

5. Không tập trung trên 30 người tại các đám cưới, đám hiếu, liên 
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hoan,…; tạm dừng tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa, văn nghệ, tôn giáo, 
lễ hội; các cuộc họp, các sự kiện nếu thực sự cần thiết phải tổ chức yêu cầu 
giảm quy mô, số lượng thành phần và thực hiện nghiêm túc các biện pháp 
phòng, chống dịch. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, UBND các xã thường xuyên theo 
dõi, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở sản xuất - kinh doanh, nhà máy, xí nghiệp, 
các công trình đang thi công trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm ngặt hơn 
nữa các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đề nghị các cơ sở sản xuất - kinh doanh, các doanh nghiệp bố trí chuyên 
gia, công nhân ở lại tại đơn vị hoặc thuê các cơ sở lưu trú để ở lại huyện Nông 
Sơn. Khẩn trương chủ động điều chỉnh Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của 
đơn vị mình phù hợp tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19 hiện nay; hạn 
chế tối đa việc giao, nhận, phân phối hàng hoá, nguyên vật liệu với các cơ sở 
sản xuất kinh doanh từ thành phố Đà Nẵng cho đến khi tình hình dịch bệnh 
COVID-19 tại địa phương này cơ bản được kiểm soát tốt.

7. Công an huyện chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương 
liên quan tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc 
trình cấp có thẩm quyền xử lý đối với những trường hợp không thực hiện 
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 Phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan kích hoạt lại 03 
Tổ chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện (theo Quyết định số 1204/QĐ-
UBND ngày 13/5/2021 của UBND huyện) bắt đầu từ 12 giờ ngày 17/7/2021.

  8. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện, 
UBND các xã tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên 
cho người dân về việc đeo khẩu trang, thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, 
quy định khai báo y tế trên địa bàn huyện và các quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong công tác phòng, chống dịch để người dân được biết và chấp 
hành đúng quy định. Tiếp tục sử dụng các trang mạng như Facebook, Zalo… 
và các hình thức thông tin khác, để thông tin rộng rãi cho người dân huyện 
Nông Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về quê hương được 
biết và đăng ký với đầu mối phụ trách huyện Nông Sơn của Hội đồng hương 
tại thành phố Hồ Chí Minh (Qua anh Trung, số điện thoại 0868.890.777) để 
tiếp nhận và lập danh sách gửi về Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch 
bệnh để có phương án đón công dân trở về đảm bảo an toàn phòng, chống 
dịch. 

9. Chủ tịch UBND các xã chỉ đạo Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng tích cực phối hợp kiểm  soát y tế, 
lịch trình di chuyển của người, phương tiện từ các tỉnh về Nông Sơn  theo 
phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để kịp thời phát 
hiện, đưa đi cách ly y tế tập trung/cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú theo quy 
định.

10. Kính đề nghị Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội huyện phát 
động phong trào, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham 
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gia hỗ trợ hậu cần cho khu cách ly tập trung và các điểm chốt chặn để góp phần 
phòng, chống dịch hiệu quả. 

Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, Hội, đoàn thể đóng trên địa bàn huyện 
và UBND các xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận: 
   - Như trên;
   - TT Huyện ủy;
   - TT HĐND huyện;
   - LĐ UBND huyện;  

- CPVP huyện;
   - Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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