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QUYET BTNH
Tip tiic thrc hin Quyt dnh s 2788/QD-UBND ngãy 14/8/2021
cüa Chü tich UBND thành ph6 Ba Nng
CHLJ TICH iJY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
can th Luat Td chi'c chInh qin dja phu'ong ngày 19/6/2015, Lut sia
doi, bô sung mt so diêu cüa Luat To chic chInh phz và Lut TO cht'rc chInh
quyên a'japhutrng ngày 22/11/2019;
Can ci Lut Phông, chO'ng bnh truyê'n nhilm ngày 21/11/2007,
Can ci'r Nghj quyê't sd 86/NQ-cP ngày 0 6/8/2021 cia C'hInh phü ye' cac
giáipháp cap bach phdng, chong djch bnh COVID-19 de thtc hin Nghj quyêt
so 30/2021/QHJ5 ngày 2 8/7/2021 cia Quôc hi Khóa XV
Can ci Quylt dinh sd 2686/QD-BCDQG ngày 31/5/2021 cza Trzthng Ban
Clii dqo Quóc gla phOng, chOng d/ch COVID-19 ye vic ban hành "Quy djnh
dánh giá mi'rc dç3 nguy cc/va ca'c bin pháp hành chInh ttccrng l'rng trongphOng,
chOng d/ch CO VID-19 ";
Can ci'c Nghj quylt s 08-NQ/TU ngày 30/7/2021 cza Ban Thu'&ng vi
Thành iy Dà Näng ye tang cuông m.7t so bin pháp cap bach phông, chOng djch
COVID-19 trén d/a bàn thành phO Dà Nãng;
Can cii' Nghj quyét so 43/NQ-HDND ngày 12/8/202 1 cia H5i dO'ng nhán
dan thànhphO ye nhlem v 6 tháng cuOi nãm 2021;
Can th Quyê't d/nh s6 2 788/QD-UBND ngày 14/8/2021 cia Chü t/ch
UBND thành phO bO sung và dieu chinh mt sO bin pháp cap bach dé phông,
chOng d/ch COVID-19 theo Clii thj so 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 cüa Chi
tjch UBND thành phO;
Theo de' nghj cza Ban Chi dqophOng, chdng d.ich CO VID-19 thànhpho'.
QUYET BNH:
Biu 1. Tip tVc thirc hin Quy& djnh s6 2788/QD-UBND ngày 14/8/2021
ciia Chi.i tjch UBND thành phô ye vic bô sung và dieu chinh mOt so bin pháp
cap bach dê phàng, chông djch COVID-19 theo Chi thj so 05/CT-UBND ngày
30/7/202 1 cüa Chü tjch UBND thânh phô (Quyét djnh so 278 8/QD-UBND) trên
toàn dja bàn thành phO tfr 8 gib 00 phüt ngày 23/8/202 1 den 8 gi 00 phüt ngày
26/8/2021.

Diu 2. Cho phép nhng ng.ri tham gia hoat dng giao nhn hang hóa
thuQc các dan vj cung üng hang hóa va nhng ngtri giao hang cong ngh (g9i
chung là shipper) drçc giao hang cho cáo h gia dInh có nhu câu (doi vâi các h
gia dInh a trong khu vrc each ly y tê thI giao hang tai eác ehôt kiêm soát, 1irc
lucing các chôt chuyên cho các h gia d'mh dt hang), vai các quy djnh cii the
sau day:
1. Hàn hóa duqc phép giao than, van chuyn: Ltrang thc, thirc phAm,
hang thiêt yêu tr các trung tam thuang mai, cáo siêu thj, cáe chui cüa hang tin
1?i (sieu thj mini), cong ty thi.rang mai dâu môi &rc phép hoat dng theo Quyêt
djnh 2788/QD-UBND.
2. Thñ gian hoat dng:
- Ngày 23/8/2021: Tr 08 gRi 30 phüt dn 20 gRi 00 phUt;
- Cáo ngày con lai: TCr 06 gR 00 phüt dn 20 gRi 00 phüt.
3. Các shipper phãi dam bão cáo diu kiin:
a) Dà dizqc tiêm It nht 01 1iu vc xin phOng COVID-19.
b) Dâ xét nghim SARS-CoV-2 djnh k' 03 ngày 01 lAn bAng phuang pháp
RT-PCR.
c) Dam bão cáo quy djnh v phOng, chng djch COVID- 19 theo quy djnh;
thirc hin 5K; phái rntc trang phic báo hQ cUa ngành y tê, mang khâu trang dt
chuân, deo kInh chong giQt bàn, gang tay và phãi khcr khuân tay bang nuâc sat
khuân theo quy djnh.
d) Co The nhan din tham gia giao thông do Cong an thành ph cAp kern
theo giây t tüy than và cáo giây tä xác nhan ngui dâ tiêm vàc xin, xét nghim.
Biu 3. Thu trumg các sâ, ban, ngành, Chü tjch UBND cáo cjuan, huyn
tiêp tc thrc hin các nhim vi &rcic phân cOng tai Quyet djnh sO 2788/QDUBND và khân tmang triên khai cáo nhim vt sau:
1. Giám dc So Y th tip tic thrc hin k hoch và t6 chirc xét nghim
SARS-CoV-2 phi hcip vOi trng mirc d nguy ca, tirng dôi tuqng; dánh giá sat
tInh hInh djoh và dê xuât các giái pháp phOng, chông djch có hiu qua.
2. Giám dc SO Cong Thtrang:
a) Tip tVc th chrc thirc hin phuang an darn bâo cung irng kjp thai luang
thixc, thirc phâm, hang thiêt yêu den ngithi dan thành phô.
b) Rà soát, 1p danh sách shipper dü diu kin tharn gia hoat dng theo quy
djnh tai Diêu 2 Quyêt djth nay gOi Cong an thành phô dê cap The than din
tham gia giao thông.
3. Giám d6c Cong an thàth ph cAp The nhan din tham gia giao thông cho
shipper; kiêm tra, xO l nghiêm các trung hçip vi pham theo quy djnh.
4. Giám dc SO Lao dng - Thucing binh và Xä hi chü trI, ph6i hcip vOi
Chi huy truOng B Chi huy Quan sir thành phô va cáo dja phuang lien quan to
chi'rc tiêp than và cap phát go den nguäi dan kjp thai, dung quy djnh.
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5. ChU tjch UBND các qun, huyn tang cträng cong tác kim tra, dam bão
cong tác phàng, chong djch trén dja bà9 xir 1 nghiêm các trumg hçxp vi phm
theo quy djnh.
Biu 4. Quy& djnh nay có hiu hrc k tü ngây k ban hành.
Biu 5. Chánh Van phông Uy ban nhân dan thânh phó Dã Nng, Giám dc
các s, ban, ngânh, Chü tjch UBND các qun, huyn; thU tnthng CC co quan, to
chi'xc, don vj và các co quan thânh viên Ban Chi do có lien quan chju trách
nhim thi hành Quyet djnh nay.!
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No'i n/i In:
- Thu ti.ráng Chmnh phU (báo cáo);
-NhuDiêu 5;
- Các BQ, ban, ngành Trung ixong;
- BCDQG Phông, chOng dich;
-BOTix1nhQK5;
- UBND các tinh: Quang Nam; Th&a Thién Hue;
- Các co quan 1W dOng trên dia bàn;
- Các dng chi TTTU; IT HDND TP;
- Các dong chI UV Ban TVTU;
- CT và PCT UBND TP;
- VPTU, các Ban tham mixu, giüp vic TU;
- UBMTQVN TP và các doàn the chInh trj TP;
- Qun üy, huyn üy;
- Các co quan thông tin, báo chI;
- Luu: VT, KGVX.Ø
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ung Chinh

