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các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trong tình hình mới 

Hải Châu, ngày      tháng       năm 2020 
 

 

 Kính gửi:  

          - UBMTTQVN, các Hội – Đoàn thể quận; 

                 - Các phòng ngành chức năng thuộc quận; 

     - UBND 13 phường thuộc quận; 

         -  Các trường học thuộc quận. 
 

Thực hiện Công văn số 4930/UBND-SYT ngày 27/7/2020 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 trong tình hình mới, Chủ tịch UBND quận yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị, phòng ngành chức năng, UBND 13 phường, các trường học và đề nghị 

UBMTTQVN quận, các Hội-Đoàn thể thuộc quận, Trung tâm Y tế quận khẩn 

trương phối hợp triển khai một số nội dung sau: 

1. Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19 (sau đây viết tắt là Chỉ thị 16) trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ 

ngày 28/7/2020 tại địa bàn các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành 

Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, cụ thể như sau: 

a) Gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, phường 

cách ly với phường, quận cách ly với quận, huyện; phân xưởng, nhà máy sản xuất 

phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt 

khuẩn theo quy định.  

b) Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự 

cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà 

máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng 

cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ 

khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm 

vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. 

c) Tạm dừng các hoạt động vận tải: 

- Dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định có tuyến đi và đến 

các bến xe khách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

- Dừng các hoạt động kinh doanh vận tải khách xe taxi, xe hợp đồng, xe du 

lịch, xe điện thí điểm và vận tải thủy nội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Dừng toàn bộ hoạt động xe buýt nội thành trên địa bàn thành phố và các 

tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề. 

- Dừng các hoạt động kinh doanh vận tải khách thủy nôị điạ trên đ ịa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương 

thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của 

các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. 

d) Chỉ cho phép mở cửa các loại hình:  
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- Khám chữa bệnh; bán thuốc và vật tư y tế; chất đốt; ngân hàng; bưu chính 

viễn thông; công chứng; cấp điện, cấp nước; hoạt động của các nhà máy, cơ sở 

sản xuất. 

- Đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tạp hoá, cửa 

hàng tiện lợi chỉ được bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm. 

- Đối với việc cung cấp thức ăn chế biến sẵn: Cho phép các đơn vị cung 

cấp suất ăn công nghiệp, các bếp ăn tập thể hoạt động nhưng phải đảm bảo các 

điều kiện về công tác phòng, chống dịch và an toàn thực phẩm; các cửa hàng ăn 

uống chỉ được bán qua mạng hoặc bán mang đi, đảm bảo các yêu cầu phòng, 

chống dịch. 

đ) Yêu cầu người dân tại các địa bàn nêu trên tự giác chấp hành các yêu 

cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, 

thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có 

trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và 

cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở 

mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động. 

e) Trường hợp đặc biệt, do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định 

2. Thực hiện phong tỏa 03 bệnh viện: Bệnh viện C (Bộ Y tế), Bệnh viện Đà 

Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng và phong tỏa khu 

vực các tuyến đường: Đường Quang Trung (từ nút giao Nguyễn Thị Minh Khai - 

Quang Trung tới nút Đống Đa - Quang Trung); đường Hải Phòng (từ nút giao Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Minh Khai tới nút Hải Phòng - Ông Ích Khiêm); đoạn đường 

Ông Ích Khiêm (nút Ông Ích Khiêm - Hải Phòng đến nút Ông Ích Khiêm - Đống 

Đa) và đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ nút giao Quang Trung - Nguyễn Thị 

Minh Khai tới nút Nguyễn Thị Minh Khai – Hải Phòng).  

Thời gian bắt đầu thực hiện bắt đầu từ 0 giờ ngày 28/7/2020 cho đến khi có 

thông báo mới. 

3. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, phòng ngành chức năng, thành viên BCĐ 

COVID-19, UBND 13 phường, các trường học và đề nghị UBMTTQVN, các 

Hội-Đoàn thể thuộc quận, Trung tâm Y tế quận khẩn trương phối hợp tuyên 

truyền và triển khai thực hiện: 

a) Mục 1, 2 của Công văn này; các điểm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14 tại Công văn số 1207/UBND-VP ngày 26/7/2020 của UBND quận (đính kèm) 

về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.  

a) Tiếp tục lồng ghép triển khai thực hiện Thông báo số 45/TB-VP ngày 

01/4/2020 của Văn phòng HĐND-UBND quận (đính kèm) về ý kiến kết luận của 

đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch 

COVID-19 quận tại cuộc họp khẩn triển khai chỉ đạo của UBND thành phố về 

thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ngoại trừ 

các khoản a,b tại điểm 1 của Thông báo nêu trên (thực hiện Công văn 

2089/UBND-VHXH ngày 31/3/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng). 

4. Phòng Y tế quận 

a) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế quận, các thành viên BCĐ 

COVID-19 quận tham mưu UBND quận xây dựng kế hoạch, phương án, cũng 

như đề xuất các nguồn lực nhằm sẵn sàng triển khai ứng phó với các tình huống, 
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cấp độ dịch theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, các ngành 

cấp trên, Quận ủy, UBND quận. 

b) Thường xuyên giữ mối liên hệ, phối hợp với Sở Y tế thành phố, CDC 

thành phố, Trung tâm Y tế quận nhằm trao đổi, tiếp nhận và thông tin kịp thời về 

hoạt động triển khai công tác xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn quận đến các 

phường, các phòng ngành chức năng liên quan để cùng phối hợp thống nhất trong 

công tác chuẩn bị ứng phó với diễn biến của dịch. 

c) Trực tiếp phối hợp với Trung tâm Y tế quận theo dõi chặt chẽ, hướng 

dẫn và cập nhật báo cáo những vướng mắc, khó khăn, các tình huống đột xuất 

vượt thẩm quyền tại các Tổ công tác Covid cộng đồng tại 02phường Hòa Cường 

Nam và Thanh Bình để kịp thời tham mưu BCĐ COVID-19 quận xem xét xử lý 

dứt điểm, không làm ảnh hưởng đến quá trình phòng, chống dịch. 

5. Đề nghị Trung tâm Y tế quận 

a) Phối hợp, hỗ trợ Phòng Y tế quận trong quá trình triển khai các nhiệm vụ 

liên quan được giao tại mục 3 của Công văn này. 

b) Phối hợp với CDC thành phố cung cấp đầy đủ, cũng như hướng dẫn sử 

dụng các thiết bị phòng hộ cho các Tổ công tác Covid cộng đồng thuộc 02 

phường Hòa Cường Nam và Thanh Bình trong thời gian giám sát tại các Tổ. 

c) Sẵn sàng các điều kiện cần thiết để trưng dụng kịp thời trong trường hợp 

cần thiết. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận 

a) Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, chịu trách 

nhiệm chủ trì, phối hợp tuyên truyền triển khai ứng dụng khai báo y tế, giám sát 

cách ly và các công cụ truy vết trên địa bàn thành phố nói chung và quận Hải 

Châu nói riêng.  

b) Phối hợp với các thành viên BCĐ COVID-19 quận, 13 phường thông 

báo đến tất cả các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận khi ra khỏi thành phố Đà 

Nẵng phải thực hiện khai báo với cơ quan y tế gần nhất và chính quyền địa 

phương nơi đến để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

7. Phòng Giáo dục-Đào tạo quận chủ trì kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các 

trường tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh theo Kế hoạch 112/KH-UBND ngày 

10/7/2020 của UBND quận về việc tuyển sinh năm học 2020-2021 nhằm đảm bảo 

tiến độ đề ra.  

8. Công an quận 

a) Phối hợp với Trung tâm Y tế quận, các đơn vị, địa phương liên quan 

trong việc xác minh thêm các địa điểm và các trường hợp liên quan đến bệnh 

nhân COVID-19 trên địa bàn quận. 

b) Khẩn trương xây dựng phương án, bố trí lực lượng tham mưu UBND 

quận quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa các địa điểm trên để kiểm soát, 

khống chế không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. 

c) Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, các cơ quan, đơn vị là thành 

viên BCĐ COVID-19 quận, UBND 13 phường trong kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện giãn cách xã hội trên địa bàn quận; đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh. 

d) Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác rà soát theo phương châm “đi từng 

ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, lập danh sách tất cả các đối tượng nhập 
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cảnh trái phép vào Việt Nam trên địa bàn;phối hợp tổ chức cách ly, điều tra dịch 

tể, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khác theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế. 

9. Cơ quan Quân sự quận  

a) Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của 

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trong phối hợp vận chuyển người nhà bệnh nhân 

tại Bệnh viện Đà Nẵng đến các khu cách ly tập trung do Quân khu 5 quản lý;  

b) Cử lực lượng phối hợp với Công an quận, các lực lượng liên quan, các 

phường thuộc quận trong triển khai thực hiện công tác phong tỏa và các nhiệm vụ 

phối hợp khác có liên quan. 

10. Đề nghị Đội quản lý thị trường số 1 quận 

a) Phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; giám sát và 

xử lý (nếu có) đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cửa hàng có hành vi đầu 

cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý các mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay sát 

khuẩn, thực phẩm và các nhu yếu phẩm. 

b) Phối hợp với Sở Công Thương thành phố, Phòng Kinh tế quận, các 

phòng ngành chức năng liên quan, các phường tiến hành làm việc với các đơn vị 

sản xuất, kinh doanh các mặt hàng khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, vật tư 

và trang thiết bị y tế; lương thực, thực phẩm trên địa bàn thành phố; đồng thời 

thực hiện kế hoạch dự trữ hàng hoá và đảm bảo cung cấp đủ số lượng trang thiết 

bị y tế, hàng hoá tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói chung và quận Hải Châu nói riêng. 

c) Phối hợp lồng ghép tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo, ký cam kết với 

các cá nhân, tổ chức kinh doanh các mặt hàng khẩu trang y tế, nước rửa tay sát 

khuẩn, vật tư và trang thiết bị y tế dùng; lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm 

thiết yếu phục vụ cho người dân; thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, bán đúng 

giá niêm yết; không tăng giá hàng hóa bất hợp lý; không đưa tin thất thiệt về thị 

trường, giá cả hàng hóa; không gian lận về giá; không lợi dụng khủng hoảng kinh 

tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường, lợi dụng 

chính sách của Nhà nước để đầu cơ, găm hàng, định giá mua, giá bán hàng hoá 

bất hợp lý. 

11. UBND 13 phường thuộc quận 

a) Phối hợp với Công an, Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị quận, chỉ đạo Công 

an, Tổ QTĐT phường phối hợp thường xuyên ra quân kiểm tra, chấn chỉnh việc 

tuân thủ lệnh giãn cách xã hội trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

theo quy định (không đeo khẩu trang, không thực hiện giãn cách, không thực hiện 

sát khuẩn tay…). Báo cáo kết quả xử lý hàng ngày về Phòng Y tế quận – Cơ quan 

Thường trực BCĐ quận để tổng hợp báo cáo thành phố, Quận ủy, HĐND, UBND 

quận. 

b) Chủ tịch UBND 13 phường trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện và chịu 

trách nhiệm về hiệu quả triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo 

các nội dung đã chỉ đạo trên địa bàn phường. 

12. Đề nghị UBMTTQVN quận tích cực phối hợp kêu gọi các tổ chức, cá 

nhân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ nguồn 

lực phục vụ các khu bị phong tỏa và các khu cách ly tập trung trên địa bàn quận. 

13. Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thuộc quận 
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a) Tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh theo Kế hoạch 112/KH-UBND 

ngày 10/7/2020 của UBND quận về việc tuyển sinh năm học 2020-2021 nhằm 

đảm bảo tiến độ đề ra. Trong quá trình tuyển sinh đề nghị Hiệu trưởng các trường 

thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. 

Riêng Trường THCS Nguyễn Huệ tạm thời chuyển địa điểm tuyển sinh qua 

Trường Tiểu học Lê Lai trong thời gian thực hiện phong tỏa khu vực  đường 

Quang Trung phục vụ cho công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của thành 

phố. 

b) Phân công, bố trí hợp lý cán bộ công nhân viên nhà trường trực giải 

quyết các công việc hàng ngày trong thời điểm nghỉ hè. 

Nhận được công văn này, đề nghị UBMTTQVN, các Hội – Đoàn thể quận, 

Trung tâm Y tế quận và yêu cầu các phòng ngành chức năng liên quan, UBND 13 

phường thuộc quận khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố ĐN (để b/c); 

- Sở Y tế thành phố ĐN (để b/c); 

- TT Quận ủy, TT HĐND quận; 

- Đ/c CT, các đ/c PCT UBND quận; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND quận (c.Huyền); 

- Lưu: VT,VP.4. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Minh Huy 
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