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QUYET DNH
B sung và diu chinh rnt s bin pháp cp bach d phông, chng djch
COVffl-19 theo Chi thj so 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 Va Quyêt djnh s
2788/QB-UBND ngày 14/8/2021 cüa Chü tjch UBND thành phô Ba Näng
CHIU TICH UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can cLuat T chz'c chInh quyn d/aphuvng ngày 19/6/2015; Lut tha ddi,
bô sung m5t so diêu cia Lut TO chzc C?iInh phi và Luat TO chü'c chInh quyên
dja phuo'ng ngày 22/]1/2019,
Can ci,'cLuát Phông, ch6ng bnh truyê'n nhilm ngày 21/11/2007;
Can ct C'hi thj s6 16/CT-TTg ngày 3 1/3/2020 cia Thi tithng ChInh phi ye'
thy'c hiqn các biçnpháp cap báchphOng, chOng djch COVID-19;
Can c&Nghj quylt sd 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 cia ChInhphi ve các giái
pháp cOp bach phOng, chOng djch bnh COVID-19 dé thc hin Nghi quyêt sO
30/202]/QHI5 ngày 28/7/2021 cia QuOc h3i K/uSa J'•
Can ct' Quye't d/nh S6 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cüa B5 tru'&ng Bç Y tê
ye vic ban hành "SO tay Hwóng dOn tO chv'c thy'c hin cách lyy tê vuing có d/ch
COVID-19";
Can cz' Quye't djnh sO' 2686/Qf-BGDQG ngày 31/5/2021 cüa Trtt&ng Ban
Chi do QuOc gia phOng, chOng dich COVID-19 ye vic ban hành "Quy d/nh
dánh giO mi'c d5 nguy co' và cOc bin phOp hành chInh tzto'ng ü'ng trong phông,
cliOng d/ch COVID-19";
COn cNgh/ quylt sd 08-NQ/TUngày 30/7/2021 cia Ban Thuàng v Thành
iy Dà NOng ye tOng cu&ng mçtsô binphOp cOp báchphOng, chOng d/ch COVID19 trên dia bàn thành phô Dà Näng;
COn cNghi quyê't sO' 43/NQ-HDND ngày 12/8/2021 cña HQi dng nhOn dOn
thành phO ye nhim v 6 tháng cuOi nOm 2021;
COn ci Chi thj so' 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 cza Chü tfch UBND thành
phô thrc hin giãn cách xã hi trên d/a bàn thành phô dé phông, chOng djch
CO VID-19;
COn cv Quy& djnh Sd 2788/QD- UBND ngày 14/8/202 1 cia hi tjch UBND
thành M ye vic ho sung va diêu chinh mt sO bin pháp cOp bach de phdng,
chóng d.ich CO VID-19 theo Chi thi sO 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 cia Chi tjch
UBND thành phO;
Theo d nghj ci'ia Ban Chi dao phOng, chO'ng dich CO VID-19 thành ph6
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QUYET DINH:
Diu 1. Toàn thành pM tip tiic thirc hin nghiêm the quy djnh v phông,
chông djch bnh COVID-19 theo tinh than Chi thj so 05/CT-UBND ngày
30/7/2021, Quyêt djnh sO 2788/QD-UBND ngày 14/8/2021 cüa Chü tjch UBND
thành pho, trong do xáe djnh r the dja bàn vâi mrc d nguy Co djeh bnh tixcYng
1rng dê ap ding các bin pháp phông, chOng djch phü hcxp.
1. Nhtng dja bàn cO mi'rc d nguy co' rt eao (vting dO): Là vüng each ly
tuyt dOi It nhât 14 ngày; phãi áp dicing bin pháp theo quy djnh ti Quyêt djnh so
3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cüa BO tnxâng BO Y tê và Cong din so 1168/CDBYT ngày 07/8/202 1 cUa B Y tê ye tang cuông thre hin eác bin pháp phOng,
chOng djch COVID-19 dê giãm mác d nguy Ca.
2. Nhüng da bàn có mire d nguy Co và nguy cci cao (g9i chung là ving
yang): Ap dung các bin pháp theo quy dnh tai Diêu 2 Quyet djnh nay dê giãm
m1Tc d nguy ca.
3. Nhng dja bàn có müc d nguy Co thp (vüng xanh): Do ChU tjch UBND
qu.n, huyn quyêt djnh thiêt 1p khi 14 ngày lien t1ic không có ca bnh nhim
COVID-19 trong cong dng:
a) VUng xanh theo quy mô c.p phuOng, xà: Ap diving the bin pháp theo quy
djnh ti Chi thj so 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 cüa ChU tjch UBND thành phô.
Tnr?ng hcrp phát sinh ca bnh COVID-19, can cir huong dn ciia ngành y t,
quyêt djnh chuyên sang vüng yang hoc vüng dO và áp dicing các bin pháp phOng,
chong dch tucrng mg.
b) VUng xanh the khu dan cu ti the phithng, xà: Ap diing các bin pháp
theo quy dinh tai E)iêu 2 Quyt dj.nh nay dC bào v vüng xanh, không dê có ca
benh nhim COVID- 19 trong cong dông.
Diu 2. Tr 8 giO' 00 phüt ngày 26/8/2021 dn 8 gi 00 phüt ngày 05/9/2021,
tlêp tue ap dung biên phap th.ic hiên cac hoat dong quy dinh tai Quy& dinh so
2788/QD-UBND ngày 14/8/202 1 cüa ChU tjch UBND thành phO; dOng thM bô
sung, diêu chinh mt so hot dng ma ngui dan duqe phép tham gia, cii the nhu
sau:
1. Hot dng cüa the cong ty thuang mai du mdi; trung tam thuong rnai;
sieu thj; chui ci~a hang tin lçxi (chui siéu thi mini) duqe bO trI tôi da 100% s
ngu?i lam vic.
2. Hoat dng tai co quan, cong si nhà nuâe vOi các diu kin sau:
a) Tip tic b trI t6i da 10% s ngi.thi lam vice (tth lrc luqng trire tip phông,
chong djch nhu Cong an, quân dOi, y tê, ban chi do phOng, ehong djch các cap)
và thire hien "3 tai chô" (lam vic, an uông, nghi ngoi tai chO). Trong trumg hcp
An thiêt phãi thay dôi ngthi lam vice, Thii tm6ng co quan, don vj quyêt djnh và
thrc hin tr 7 gii 00 phüt den 9 gii 00 phüt ngày 26/8/2021.
ci,
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b) Phâi Co kt qua xét nghim dnh k' am tInh vó'i vi rut SARS-CoV-2 theo
quy djnh; d &rçc tiêm vc xin phOng COVID-19.
c) Thrc hin dung các quy dnh phOng, chng djeh tai co quan, Cong sä nhà
nix&e theo hung dn cüa BO Y tê tai Cong vn so 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021.
3. Hot dng tai các nhà may, Ca sOr san xut phài thrc hin nghiem các quy
djnh phông, chong dich; bô trI tôi da 30% so ngui lam vic; dam bão diêu kin
"3 ti ch". Trong tnrng hcrp can thiêt phài thay dôi nguäi lam vic, Giám dôc/
chit ca sâ, nhà may san xuât quyêt dinh và thirc hin vic thay dôi nay tr 5 gi 00
phit den 9 gR 00 phüt ngày 26/8/2021.
4. D& vi cac ca quan, don vj, doanh nghip di'rng hoat dng trong thai gian
thirc hin Quyet dnh nay thi dixcc bô trI tôi da 03 ngixi/mi don v dê xi:r l cong
vic can thiêt lien quan den các thu tVc hành chInh, tài chinh.
5. Cong trinh xày dirng trQng dim dugc phép ho?t dng theo danh mic do
Chü tjch UBND thành phô quyêt djnh, phãi dam bào diêu kin thrc hin "3 ti
chô"
6. Ei vói nhttng ngui tham gia hot dng giao nhan hang hóa thuOc các
dan vj cung üng hang hóa và nhttng nguii giao hang cong ngh (gQi chung là
shipper) dam bão các diêu kin sau:
a) ThM gian hoat dng hang ngày: Tr 06 gi 00 phut dn 20 gi 00 phüt.
b) D duc tiêm It nht 01 liu v.c xin phOng COVID-19.
c) Thrc hin xét nghim SARS-CoV-2 djnh k' mi 03 ngày 01 thn b.ng
phucmg pháp RT-PCR.
d) Dam bão các quy djnh v phOng, ch6ng djch theo quy djnh; thrc hin 5K;
thumg xuyên mc trang phiic bão h cüa ngành y tê, khâu trang dtt chuân, kInh
chong gi9t b.n, gang tay và khiir khuân tay bang nithc sat khuàn mang theo khi
tham gia hott dng.
7. Các hoat dng quan tr9ng vâ cp thit khác do ChU tjch UBND thành ph6
hoc Chu tjch UBND các qun, huyn quyêt djnh theo thâm quyên.
Diu 3. Giám dhc các si, ban, ngành, Chü tjch UBND các qun, huyn,
phumg, xa và các don vj lien quan khân tnrong tO chrc thirc hin các nhim vii
d thrcic phân cong và nhiem v ducic bô sung nhu sau:
1. Giam dc SiYth:
a) Xây drng k hoch và t6 chirc xét nghim SARS-CoV-2 phU hgp vâi các
muc d nguy co và dê xuât các bin pháp phông, chông djch hiu qua.
b) I-luO'ng dn các bin pháp phOng, chng djch tLrang ung vth t1ng dja ban
duqc thiet 1p là vüng do, vüng yang, vung xanh.
2. Giám d6c S Cong Thuong:
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a) Chü trI, ph6i hp vài UBND các qun, huyn t6 chrc thirc hin phuong
an bão dam kjp thi cung rng 1trng thc, thirc phm, hang thiêt yêu cho ngui
dan thánh phô.
b) Rà soát danh sách các Cong ty thuang mi dAu m6i; trung tam thuong mi;
siu thj; chuôi ci'ra hang tin lqi (chuôi siu thj mini) và so hrcng ngithi lam vic
(bao gôm shipper) &rçc phép theo quy djnh, gtri Cong an thành phO dê duc cap
The than din tham gia giao thông.
3. Giám dc Sâ Xây dirng chü tn, ph6i hçp vài cáe ci quan, dcin vj, da
phuong lien quan, tham mutt Chà tjch UBND thành phô quyêt dnh các cong trInh
xây drng trçng diem duçc phép ho?t dng.
4. Giám dc Cong an thành phó:
a) Chi do ph& hçip các 1ixc luçrng tun tra luu dng, kim soát chtt che vic
khOng ra khOi nhà cüa ngthi dan ngay ti khu dan cu Va trên các tuyén du?mg;
1 nghiêm các trumg hcip vi phm theo quy dnh,
b) Thirc hin cp và, huàng dn vic kim soát The nhn din tham gia giao
thông cüa nguô'i dan.
5. Ban Quán 1 Khu cong ngh cao và các khu cong nghip Dà Nng chu
trách nhiem kiêm tra các doanh nghip thirc hiu cong tác phOng, chOng dch theo
quy djnh; tam dfrng hot dng dôi vài các doanh nghip không dam bão diêu kin.
6. Chii tjch UBND qun, huyn:
a) Can c1r din bin cUa tInh hInh dch bnh trên dja bàn và huó'ng dn cüa
Sâ Y tê, chju trách nhim dánhgiá, quyët dnh thiêt 1p vüng dO, v11ng yang, vàng
xanh trên dja bàn quãn 1 và to chirc thc hin các bin pháp phOng, chông djch
tixo'ng irng.
b) Chi dao UBND phuông, xa tip ti1c duy tn hiu qua ho.t dng cüa Ban
diêu hành và các chôt kiêm soát tai khu dan cu, kim chung cu, thôn, to dan phô;
phát dng phong trào giU vüng và than rng cáo vüng xanh trên dja bàn.
c) Rà soat danh sách các Co quan, don v, doai'th nghip có thu c.0 b6 trI
nguôi lam vic theo quy djnh t?i Khoán 4, Diëu 2 Quyêt djnh nay, gri Cong an
qun, huyn cap The nhan din tham gia giao thông.
d) Chi dao kim tra, giám sat vic thrc hin phOng, chMg djch theo quy djnh
ti các cong trInh xây drng tr9ng diem khi thrc phép boat dng.
ci) Rà soát, kim tra vic thrc hin cáo quy djnh v phàng, chong djch cOa
các nhà may, co sä san xuât (ngoài khu cong ngh cao và cac khu cong nghip)
trên dja bàn quãn 1.
Diu 4. Quyt djnh nay có hiu lirc k tr ngày k ban hành; t?m dirng cáo
quy djnh trái vOi ni dung Quyêt djnh nay.
Diu 5. Chánh Van phOng try ban nhân dan thành ph Dà Nng, thành viên
Ban Chi do phông, chOng djch COVID-19 thành phO, Giám doe các sO, ban,
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ngânh, ChU tch UBND các qun, huyn; thu trtthng các ocr quan, th chüc, dan v
và cá nhân có lien quan ehju trách nhim thi hành Quyët djnh nay.!)1,,
Nci nhn:
-NhtrDiêu5;
- Thi ttthng ChInh phü (báo cáo);
- Các B, ban, ngành Trung ircrng;
- BCDQG PhOng, chông djch;
-BTi.r1nhQK5;
- UBND các tinh: Qu.ng Nam; Thra Thiên Hue;
- Các c quan TW dông trên .tja bàn;
- Càc dng chi 111 U; IT HDNIJ TP;
- Các dong chI UV Ban TVTU;
- CT và PCT UBND TP;
- \IFTU; cãc Ban tham nwu, giüp vic TU;
- UBMTQVN TP v các doàn the chInh trj TP;
- Qun Uy, huyn üy;
- Các cci quan thông tin, báo chI;
- Lxu: VT, KGVX. zo

